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ที่ สลท. 006/2019 

22 มีนาคม 2562 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

เรื่อง   หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บรษิัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติก าหนดให ้ 
มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งเรียกประชุมโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและด าเนินการประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
และตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามเสนอ 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการด าเนินธุรกิจพร้อมค าอธิบายประกอบผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 ไว้อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงานประจ าปี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท า
ในปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจ าป ี
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

3. พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
วัตถุประสงค์และเหตุผล จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผล
ประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามที่ควร ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตามงบการเงินรวมจ านวน 
7,043,741,031 บาท ตามงบการเงินรวม เพิ่มขึ้น 925,677,152 บาท จากปี 2560 ทั้งนี้ หากไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทและ
บริษัทย่อยมีก าไรสุทธิในปี 2561 จ านวน 7,015,685,345 บาท  

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 
การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากก าไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน  
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นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2561 บริษัทไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีส ารองครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  

ทั้งนี้ บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2561 5,879,116,871 
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560  (4,003,041,865) 
ก าไรสุทธิของบริษัทส าหรับปี 2561 5,626,795,060 
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด (20,227,464) 
ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2561 7,482,642,602 

บริษัทมีก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2561 จ านวน 7,482,642,602 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย
ไดค้รบถ้วนเต็มจ านวนแล้ว  

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่
แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของ
บริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

- ไม่จัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
- จัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท 

คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5,605 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.9 ของก าไรจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับ
อัตราร้อยละ 65.7 ในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และก าหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจาก
ก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 
2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ 

- จัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

5. พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกัน
ในคราวเดียว โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
ตามเอกสารแนบ 9 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย  
และอื่นๆ ตลอดจนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จ านวน 1 (หนึ่ง) ราย  
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ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการที่ 12 (สิบสอง) 
ราย และอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวัติผู้ที่
ได้รับการเสนอเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

1. นายปลิว  มังกรกนก กรรมการอิสระ  
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ 
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ 
6. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
7. นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ 
8. นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมการอิสระ  
9. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ 
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
11. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
12. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการของบริษัทที่ 12 (สิบสอง) ราย และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการ
ทั้ง 12 (สิบสอง) ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อีกทั้งกรรมการปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ นายปลิว มังกรกนก รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร นายสถิตย์ 
อ๋องมณี นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ และรองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนด และ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ส าหรับการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
ตามข้อบังคับของบริษัท 

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 6  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษา ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 รวมถึงรถยนต์ประจ าต าแหน่งส าหรับ
ประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตลอดจน
การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นอาจก าหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมส าหรับกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม 

7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท 
ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทส าหรับปี 2562 ตามแนวปฏิบัติ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางยุพดี 
สัจจะวรรณกุล แห่งส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2562 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และมีผลการปฏิบัติงาน
เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัทส าหรับปี 2562 จ านวนไม่เกิน 10,040,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 720,000 บาท และค่าตอบแทนของ
บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 (เก้า) บริษัท เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 9,320,000 บาท ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวรัตนา 
จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางยุพดี สัจจะวรรณกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4819 แห่งส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
สามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 จ านวนไม่เกิน 10,040,000 บาท 
แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 720,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 (เก้า) บริษัท เป็นจ านวนรวม
ไม่เกิน 9,320,000 บาท 
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

8. อื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ท่านผู้ถือหุ้นสามาถเรียกดูหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ www.tisco.co.th และหากท่านมีข้อสงสัย
หรือค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ อีเมล 
ir@tisco.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือโทรสารหมายเลข 0 2633 6855 โดยระบุชื่อและช่องทางการติดต่อเพื่อที่บริษัท
จะติดต่อกลับได้ 

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน า
หนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามเอกสารแนบ 8 ที่แนบมาด้วยนี้ พร้อมหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามเอกสารแนบ 9 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจ าปี 2561 โดยการสแกนรหัสคิวอาร์จากหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ส านักเลขานุการบริษัท บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรืออีเมล tisco_cs@tisco.co.th หรือโทรศัพท์ 0 2633 6868 
หรือโทรสาร 0 2633 6818 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

   
  (นายปลิว มังกรกนก) 
 ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
ส านักเลขานุการบริษัท 
อีเมล tisco_cs@tisco.co.th 
โทรศัพท์  0 2633 6805  



เอกสารแนบ 1 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ส านักงานใหญ ่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สังเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วม
ประชุม โดยไดแ้นะน าเป็นรายบุคคลดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6667 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 12 คน คือ 
1. นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกลุ กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และประธานคณะกรรมการบริหาร 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ  

และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการก ากับดูแลกิจการ   
8. นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และกรรมการบริหาร 
11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน กรรมการบริหาร   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และกรรมการอ านวยการ 
กรรมการที่ลาประชุม  
1. นายทาคาชิ คุโรเมะ กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม 9 คน (*ต ำแหน่งที่ได้รับมอบหมำยให้บริหำรจัดกำรในบริษัทย่อย) คือ 
1. นายศักดิ์ชัย พชีะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(* กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 
2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่

(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ  
    ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

3. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่สำยสินเชื่อรำยย่อย  
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

4. นายเมธา  ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบด ีและบริกำรธนำคำร  
    ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

5. นายไพบูลย์ นลนิทรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด  
   และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรกึษำกำรลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ำกัด ) 
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6. นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง 

7. นางยุถิกา สนธยานาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่- บริหำรกำรขำยและ   
   กำรตลำดสินเชื่อรำยยอ่ย 1 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

9. นายไพรชั ศรวีิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ส านักก ากับดูแลกิจการ  
และเลขานุการบริษัท 

ผู้สังเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุม คือ 
1. นายสราวุธ ศิริปักมานนท ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ 1 
2. นางชนนาถ เศวตวงศ ์ ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1  
3. นายกัมพล กมลรัตน์ธาดา ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ 
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4499 
2. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4819 
3. นายพัสกร วรตนิันท ์ ผู้จัดการ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจ าปี 2561 ของบริษัท 

โดยประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและ
การนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม  

ต่อจากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ไปยัง ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา
ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายัง
บริษัทแต่อย่างใด ส าหรับค าถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้าเพื่อขอให้พิจารณาตอบในที่ประชุม จะท าการชี้แจงเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้อง ส่วน ค าถามอื่นๆ 
นอกเหนือจากวาระที่ก าหนด จะท าการชี้แจงในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นเรื่องอื่นๆ 

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดว่า ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้น
วาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 18 และมาตรา 21 ก าหนดห้ามมิให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของ
สถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินโดยฝ่าฝืน บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุ้นในส่วนที่เกินนั้นใช้ยันต่อสถาบันการเงิน
ดังกล่าวมิได้ และสถาบันการเงินนั้นจะจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
จ านวนหุ้นในส่วนที่เกินมิได้ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือ
หุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน กรณีเป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย   
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว ซึ่งการประมวลผลการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจ านวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
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และชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นท าการลงทะเบียนกลับ พร้อมส่งบัตรลงคะแนน
คืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 458 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 
1,284 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 1,742 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 479,798,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
59.9258 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 56 ราย และผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 36 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 514 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 1,320 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 1,834 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 481,050,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.0821 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยส าเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าไม่มีความจ าเป็นต้องรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเผยแพร่
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาว่ามีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศของหน่วยงานใดก าหนดไว้
หรือไม ่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง ซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 480,088,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 22,211 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจ าป ี

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2560 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานดังกล่าว 
โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมใน
ครั้งนี้แล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2560 ดังปรากฏใน
รายงานประจ าป ี 

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ  
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คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามดังนี้  

1. การรับโอนธุรกิจสินเชื่อรายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) (“SCBT”) เมื่อเดือนตุลาคม 2560 จะสามารถ
สร้างรายได้ในปี 2561 ให้กับบริษัทได้ในอัตราร้อยละเท่าใด และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

2. มาตรฐานการบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงิน หรือ IFRS9 ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ จะส่งผลต่อการกันเงิน
ส ารองจากเงินให้กู้ยืม และผลประกอบการของบริษัทอย่างไร 

3. การเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่มอาลีบาบา จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทได้มีแผนรองรับหรือไม่ อย่างไร 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ 

1. การคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตนั้นท าได้ยาก อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลกระทบต่อธุรกิจและผลประกอบการเป็นไปตามเงินให้สินเชื่อ
และสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกับสิ่งที่บริษัทมีอยู่ 

2.  สมาคมธนาคารไทยตระหนักถึงความส าคัญที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และยังคงด าเนินตามแผนปัจจุบันที่จะน า 
IFRS9 มาปรับใช้ในเดือนมกราคม 2562 และเชื่อว่าธนาคารทุกแห่งได้เตรียมการกันเงินส ารองจากเงินให้กู้ยืมเพิ่มเติมตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ในส่วนของบริษัท
นั้นได้กันเงินส ารองไว้แล้วเมื่อปี 2560 และจะกันส ารองเพิ่มเติมในปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

3. กลุ่มอาลีบาบาประสบความส าเร็จในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ซึ่งเป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยลดการพึ่งพานายหน้า
หลายทอด และส่งผลดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ส าหรับบริการทางการเงินผ่านระบบอาลีเพย์ (Alipay) และอาลีไฟแนนซ์ (Ali Finance) ยังมีขนาดและ
ผลกระทบที่จ ากัดและน่าจะมีเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคมากกว่า อย่างไรก็ตาม ทั้งบริษัทและสถาบันการเงินอื่นยังคงติดตามสถานการ ณ์อยู่
เสมอ 

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนตเ์ปน็
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับการค านวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นแบบลดต้นลดดอก จะส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแนวทางปรับเปลี่ยนอย่างไร 

2. แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) และ MRR (Minimum Retail Rate) ในประเทศไทยมีทิศทางเป็นอย่างไร และจะ
ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนและอัตราการกู้ยืมสินเชื่อของลูกค้าอย่างไร 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ 

1. การปรับวิธีการค านวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามประกาศฯ ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ 
2. อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Funds Rate) ในปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 1.75 และคาดว่าแนวโน้มอาจปรับขึ้นถึงร้อย

ละ 2.25-2.5 ภายในปี 2561 ส าหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังไม่สามารถปรับขึ้นตามประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างเต็มที่ในปี 2561 เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจของไทยยังไม่แข็งแรงเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา การใช้ก าลังในการผลิตและการลงทุนยังไม่เต็มที่ และค่าเงินบาทยังค่อนข้างแข็ง 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น ขอทราบถึงมุมมองของบริษัทในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลกระทบต่อบริษัทและการเตรียมแผนรองรับ กรณีบริษัทได้รับโอนธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตจาก SCBT และการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
ของสถาบันการเงินอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)    

2. แผนการรองรับการปรับจ านวนสาขาและพนักงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)  
3. ตามรายงานประจ าปี 2560 ได้มีการส ารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในอัตราสูง คาดว่าเป็นผลมาจากการรับโอนธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและ

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลจาก SCBT จึงขอทราบถึงระดับความเชื่อมั่นและมาตรการรองรับของบริษัทในการด าเนินธุรกิจสินเชื่อดังกล่าว 
4. การประกอบธุรกิจของกลุ่มอาลีบาบาจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริษัท ในฐานะสถาบันการเงิน เนื่องจากกลุ่มอาลีบาบาสามารถประกอบ

ธุรกิจได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบของสถาบันการเงิน อาจท าให้สูญเสียรายได้หลักได้ 
5. บริษัทมีแนวคิดอย่างไรต่อเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) ซึ่งจะมีความส าคัญในแง่การคมนาคมและอุตสาหกรรม ตลอดจน

เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ของสถาบันการเงินขนาดกลางและขนาดเล็ก 
6. สหภาพยุโรปได้น าเกณฑ์ MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) มาบังคับใช้ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางการเงิน จึงขอทราบ

ความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ 
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7. บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ของดัชนีความผันผวน (VIX: Volatility Index) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศหรือไม่ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับค าถามและข้อคิดเห็น และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้กล่าวชี้แจงโดยสรุปบางส่วนก่อน 
โดยขออนุญาตยกประเด็นที่ต้องใช้เวลาชี้แจงไปอยู่ในช่วงท้ายของการประชุม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้ 

1. เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ธนาคารทิสโก้และบริษัทออล-เวย์สซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ได้ลงนามในข้อตกลงการโอนย้ายธุรกิจ
สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลให้กับธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (Citibank N.A.) แล้ว ยกเว้นธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจและ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ไม่ได้โอนไป จึงขอไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว ส าหรับรายได้ค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงินที่ลดลง สถาบันการเงิน
ต่างๆ อาจต้องหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น 

2. ในหลายอุตสาหกรรมได้ริเริ่มน าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ อาทิใน แชทบอท (Chatbot) และหุ่นยนต์ที่สามารถท างานที่มี
ความซับซ้อนน้อย เพื่อสามารถขยายธุรกิจด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นโอกาสดีส าหรับพนักงานที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อื่นเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ขนาดธุรกิจและเครือข่ายสาขาของบริษัทยังมี
ขนาดเล็กและขยายตัวอย่างระมัดระวังมาตลอด จึงอาจได้รับผลกระทบไม่มากในระยะยาว แต่ความจ าเป็นในการเปิดสาขาใหม่น่าจะลดน้อยลง เนื่องจาก
พัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) ตลอดจนระบบการช าระเงิน (Payment & Settlement) ที่มีประสิทธิภาพของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้
กระท าในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 478,926,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 1,219,091 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

วาระที่ 3  พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่ วไป 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะทางการ
เงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามที่ควร รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้นาย
สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ น าเสนอต่อที่ประชุม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม และขอให้นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยงได้ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบำท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 303,388,409 31,046,190 
หนี้สินรวม 268,656,644 9,086,553 
ส่วนของเจ้าของรวม 34,731,765 21,959,637 
ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) 6,117,307 4,417,089 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 7.61 5.52 
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คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ  

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยการบริหารจัดการต้นทุนและอัตราจ่ายเงินปันผลของธนาคาร และสอบถามความเป็นไปได้ในการ
ขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มจ านวนสาขาในห้างสรรพสินค้า เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และโครงข่ายทางรถไฟโดยรอบ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและแสดงความเห็นว่า ปัจจุบันธนาคารทิสโก้มีสาขา 50 แห่งทั่วประเทศ การขยายสาขา
ไม่จ าเป็นต่อธุรกิจสินเชื่อขนาดใหญ่ซึ่งรวมศูนย์อยู่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ แต่จ าเป็นต่อธุรกิจสินเชื่อรายย่อยซึ่งด าเนินการในชื่อ “สมหวัง เงิน
สั่งได้” โดยมีจ านวนสาขามากกว่า 200 แห่ง และมีแผนจะเพิ่มเป็น 300 – 400 แห่งในอนาคต ส าหรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็น
โครงการที่มีความส าคัญต่อประเทศและมีแนวโน้มความคืบหน้าเป็นล าดับ ซึ่งถ้าประสบความส าเร็จก็จะมีส่วนผลักดัน ให้เกิดการระดมเงินลงทุนทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ความจ าเป็นในการเปิดสาขาของธนาคารใน EEC ยังมีจ ากัด เนื่องจากสินเชื่อขนาดใหญ่จะถูกพิจารณาจากส่วนกลางที่
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครดังที่กล่าวมาแล้ว 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงก าหนดแล้วเสร็จและผลกระทบของข้อตกลงการโอนย้ายธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล และ
การขาดทุนจากวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่าการโอนย้ายธุรกิจสินเชื่อบุคคลจะด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 และส่งผลกระทบไม่มาก เนื่องจาก
ได้เตรียมกันเงินส ารองไว้ครบถ้วนแล้วและมีมูลค่าซื้อขายใกล้เคียงกัน ส่วนธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตจะด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 เนื่องจากมีขั้นตอนและ
ระบบข้อมูลที่แตกต่างและซับซ้อนกว่า 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่าวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยถูกใช้ในการประมาณ
การค่าใช้จ่ายเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานกรณีเกษียณอายุเพื่อส ารองไว้ตามมาตรฐานบัญชี หากมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานหรือตัวแปรที่น ามาใช้ค านวณ 
เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราคิดลด (Discount Rate) อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และจ านวนพนักงาน ก็จะมีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของประมาณการดังกล่าว 
เข้าเป็นผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกันภัย 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ถึงหลักในการพิจารณาประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จากการโอนย้ายธุรกิจสินเชื่อออกไป
เพียงบางส่วน  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่า เดิมทีธุรกิจสินเชื่อที่บริษัทต้องการ คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจรายเล็ก (SME) แต่ได้ซื้อธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยทั้งหมดเพราะเป็นความประสงค์ของผู้ขาย ซึ่งในการขายธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ผ่านการพิจารณาและวิเคราะห์อย่างถี่
ถ้วนแล้วว่าส่งผลดีต่อบริษัท และตระหนักว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันมากกว่า  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 479,295,163 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 865,291 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ 
และขอให้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ น าเสนอต่อที่ประชุม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากก าไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงิน
ปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 
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นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2560 บริษัทไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  

ทั้งนี้ บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้  

 (หน่วย: บำท) 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2560 4,292,126,638 
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 (2,802,287,033) 
ก าไรสุทธิของบริษัทส าหรับปี 2560 4,417,088,424 
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด (27,811,158) 
ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2560 5,879,116,871 

บริษัทมีก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2560 จ านวน 5,879,116,871 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายได้
ครบถ้วนเต็มจ านวนแล้ว 

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่
แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของบริษัทย่อยของ
บริษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 เป็นเงินส ารองตาม
กฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

- ไมจ่ัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

- จัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นจ านวน

เงินรวมประมาณ 4,003 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 65.7 ของก าไรจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้อยละ 56.0 

ในปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ใน
วันที่ 30 เมษายน 2561 และก าหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปัน

ผลที่ได้รับ 
- จัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็นไปได้ของการแตกพาร์หุ้นบริษัท ซึ่งปัจจุบันราคาพาร์อยู่ที่ 10 บาท  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่า ปัจจุบันนี้คณะกรรมการยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการแตกพาร์หุ้นแต่อย่างใด 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผล
การด าเนินงานส าหรับปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 481,032,043 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 8,111 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 



-12- 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดให้ผู้ถือหุ้น
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระ
ดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6     

ที่ประชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ถือหุ้น ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6 และขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระ
ที่ 5 ต่อที่ประชุม  

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้
แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทั้งคณะครบวาระการด ารงต าแหน่งพร้อมกัน ในวันนี้ ในวาระนี้แบ่งการพิจารณา
เป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 

ในการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ในการนี้คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสมในการก ากับดูแล
กิจการบริษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่มีต่อบริษัท โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสม จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการที่ 11 คน  โดยแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น
ทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติมแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจ านวนกรรมการที่ 11 คน  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตจิ านวนกรรมการที่ 11 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 480,150,087 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8163 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 883,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1837 
งดออกเสียง จ านวน 7,693 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

จากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าในส่วนของการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 24 ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีลงคะแนน
เสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค 1 
เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการแต่งตั้งตัวแทนเข้ารับต าแหน่งกรรมการมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่า
มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ 
และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์
สูงสุดขององค์กร การก ากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด  และส าหรับ
ต าแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ การก ากับดูแลกิจการของทิสโก้ ซึ่งเข้มงวดกว่าประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ 
ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว 

รายนาม ต าแหน่งที่เสนอ 
1. นายปลิว  มังกรกนก กรรมการอิสระ 
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร 
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
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รายนาม ต าแหน่งที่เสนอ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ 
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ 
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ 
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ 
8. นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ 
9. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร 
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ในครั้งนี้จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ 
เพรียบจริยวัฒน์, ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร และ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเป็นที่
ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสม และจ าเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จึงได้อนุมัติ “นโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ” เมื่อวันที่ 
8 ธันวาคม 2560 จากการประเมินความเป็นอิสระ พบว่า กรรมการอิสระทุกท่านยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 11 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ นายปลิว มังกรกนก, รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร, นางภัทรียา เบญจพลชัย, 
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และนายสถิตย์ อ๋องมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการก ากับดูแล
กิจการของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น
ทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติมแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ านวนแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) ตามข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. นายปลิว  มังกรกนก 367,474,841 เสียง 33,531,733 เสียง 
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 622,983,179 เสียง 218,328,900 เสียง 
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกลุ 394,893,751 เสียง 6,093,501 เสียง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครตัน์ เพรยีบจริยวัฒน์ 344,126,063 เสียง 56,852,256 เสียง 
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร 346,415,160 เสียง 54,553,159 เสียง 
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย 352,153,099 เสียง 48,830,853 เสียง 
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 362,793,085 เสียง 38,175,234 เสียง 
8. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 398,275,510 เสียง 2,688,900 เสียง 
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี 376,203,896 เสียง 24,770,523 เสียง 
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮวริ์ด ซุน) 835,230,169 เสียง 6,093,501 เสียง 
11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 394,874,759 เสียง 6,093,501 เสียง 

 รวม 4,795,423,512 เสียง 496,012,061 เสียง 

 งดออกเสียง  27,527 เสียง   
บัตรเสีย  - ไม่มี -    
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนกรรมการ 
จึงขอให้ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กลับเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ที่ปร ะชุม
ได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ถึงแม้ในปี 2560 จะมี
การปรับขึ้นค่าตอบแทนไปแล้ว แต่ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันของบริษัทยังคงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  ที่มีผลการด าเนินงานในระดับ
เดียวกันในอัตราร้อยละ 57 และขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันและรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการที่เสนอปรับปรุงใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี 
และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้
ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น
เพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม  

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมี
ความส าคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจ าเป็น ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่มิได้เป็น
ผู้บริหารควรพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความตั้งใจและความทุ่มเท รวมทั้ง
คุณประโยชน์ต่างๆ ท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กับบริษัทได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การ
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าว อนึ่ง ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มทิสโก้ บริษัทก าหนด ให้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเฉพาะท่านที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทแม่ และ/หรือมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยการจ่าย (ถ้ามี) 
จะอยู่ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

ส าหรับในปีนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความ
เหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ถึงแม้ในปี 2560 จะมีการปรับขึ้นค่าตอบแทนไปแล้ว  แต่ค่าตอบแทนกรรมการใน
ปัจจุบันของบริษัทยังคงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่มีผลการด าเนินงานในระดับเดียวกันในอัตราร้อยละ 57 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจึงเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานคณะกรรมการ จากอัตรา 200,000 บาท เป็นอัตรา 240,000 บาท ซึ่งไม่ได้รับการปรับมา
ตั้งแต่ปี 2554 และเสนอให้ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นอัตรา 50,000 บาท ส าหรับกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นการปรับตาม
อัตราเงินเฟ้อและไม่มีการปรับมาตั้งแต่ปี 2553 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังเสนอให้ก าหนดค่าเบี้ยประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการในอัตรา 60,000 
บาท ส าหรับประธานคณะกรรมการ และอัตรา 50,000 บาทส าหรับกรรมการ หรือในอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มั่นใจ
ว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ และ
หลังจากการปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทโดยรวม จะเพิ่มขึ้นจาก 12.74 ล้านบาท เป็น 18.06 ล้านบาท ต่อปี 
หรือร้อยละ 41.7 ซึ่งยังคงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่มีผลการด าเนินงานในระดับเดียวกันในอัตราร้อยละ 40 ปรากฏรายละเอียดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในปัจจุบันและอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอดังนี้ 

 

 

 

 

 



-15- 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 
(ร้อยละ)/1 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 

(บาท/เดือน) (บาท/ครั้ง) (บาท/เดือน) (บาท/ครั้ง) 
คณะกรรมการบริษัท      
ประธานคณะกรรมการบริษัท 200,000 - 240,000 60,000 37.5 
กรรมการ 50,000 - 50,000 50,000 58.3 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 40,000 - 40,000 - - 

คณะกรรมการบริหาร      
ประธานคณะกรรมการบริหาร - 60,000 - 60,000 - 
กรรมการบริหาร - 40,000 - 50,000 25 

คณะกรรมการตรวจสอบ      
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 60,000 - 60,000 - 
กรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 50,000 25 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 40,000 - 50,000 25 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ      
ประธานคณะก ากับดูแลกิจการ - 60,000 - 60,000 - 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ - 40,000 - 50,000 25 

หมำยเหตุ: /1 ร้อยละของกำรเปลี่ยนแปลงค ำนวณจำกค่ำตอบแทนรำยปีที่คำดว่ำจะมีกำรประชุมณะกรรมกำร จ ำนวน 7 ครั้ง ต่อปี 

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน 
1. รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ 
2. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราใหม่ให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม 
และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 3,300,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 950,000 บาทต่อปี รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธาน
คณะกรรมการ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และการประกันภัยความรับผิดของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงิน
ที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่เสนอ 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น มีความเห็นสอดคล้องกับวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการที่น าเสนอ อย่างไรก็ตาม ขอเสนอให้พิจารณา
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay-for-Performance) ซึ่งจะแปรผันตามผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเสนอให้พิจารณาสวัสดิการรถประจ า
ต าแหน่งให้กับกรรมการท่านอื่นด้วย เนื่องจากกรรมการทุกท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัท 

ประธานคณะกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าคณะกรรมการมีความตั้งใจและทุ่มเทในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานจะเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนและสถาบันการเงินอื่น แต่
บริษัทได้ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติในการไม่จ่ายเงินพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการมาโดยตลอด จึงได้ก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการเฉพาะในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม และมีความเห็นว่าการปรับค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอนั้นเพียงพอและเหมาะสมดีแล้ว และไม่ขอรับสวัสดิการรถ
ประจ าต าแหน่งให้กับกรรมการท่านอื่นเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด าเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ที่ประชุมผู้ถือหุน้ได้มีมติอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 456,055,117 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8047 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 24,978,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.1925 
งดออกเสียง จ านวน 13,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 
ไม่มีบัตรเสีย      

และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทุกท่านจึงกลับเข้าร่วม
ประชุมในวาระต่อไป 

คณะกรรมการกลับเข้าที่ประชุมผู้ถือหุน้ พร้อมกล่าวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561 และขอให้ รองศาสตราจารย์ 
ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อ 40 ของข้อบังคับ
ของบริษัท ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทส าหรับปี 2561 ตามแนวปฏิบัติ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย แห่ง
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2561 และผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจาก
พิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2561 จ านวนไม่เกิน 10,350,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 620,000 บาท และค่าตอบแทนของ
บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 9,730,000 บาท  

ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ส าหรับปี 2561 รวมจ านวน 10,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.9 
หรือ 1,720,000 บาท การปรับเพิ่มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นไปตามการเตรียมความพร้อมด้านระบบบัญชีเพื่อรองรับการจัดท าบัญชีส าหรับ
มาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS9) ตลอดจนการสอบทานนโยบายบัญชีตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทจะท าการทดสอบผลกระทบของการใช้มาตรฐาน
บัญชีใหม่ในปีนี้รวมถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีธนาคารทิสโก้  จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด ที่เพิ่มขึ้นยังมีผลมาจากปริมาณธุรกรรมจากการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้นเต็มปี  

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4172 
แห่งส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ และ
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 จ านวนไม่เกิน 10,350,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 620,000 บาท และ
ค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 9,730,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ  

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาให้ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นอัตราคงที่ และไม่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น
เวลาอย่างน้อย 3 ปี เนื่องจากจ านวนสาขาไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก และบริษัทมีมาตรฐานและการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด  

ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า แม้บริษัทจะมีมาตรฐานที่ดี ก็ยังจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบบัญชีเพื่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรร มการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมอยู่แล้ว  
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คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและเสนอแนะดังนี้ 

1. เมื่อบริษัทได้โอนย้ายธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว คาดว่าปริมาณธุรกรรมจะลดลงและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีควร
ลดลงเช่นกัน และบริษัท ออล-เวยส์ จ ากัด จะมีทิศทางการด าเนินกิจการในอนาคตอย่างไร หลังจากการโอนย้ายธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต 

2. ควรก าหนดอัตราสูงสุดของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะท าให้การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีมีความยืดหยุ่นมากกว่า 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2561 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นก่อนการบรรลุข้อตกลงการโอนย้ายธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2561 นอกจากนี้ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการโอนย้ายธุรกิจ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการ
ตรวจสอบที่ถูกต้องเช่นกัน การลดลงของปริมาณการท าธุรกรรมของธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจึงควรเกิดในปีถัดไป ส าหรับ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น สืบเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินและพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการบันทึกบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินทุกประเภท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) ซึ่งจะบังคับใช้ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีจึงมีบทบาท
ส าคัญในการพิจารณาระบบของบริษัทและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องปรับปรุงงบการเงินในปีก่อนหน้าด้วย จึงส่งผลให้ปริมาณ
งานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นมาก  

2. ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาและเจรจาต่อรองแล้ว หากธุรกรรมมีปริมาณ
ลดลงในระหว่างปอีย่างมีนัยส าคัญ ทางบริษัทจะเจรจากับผู้สอบบัญชีอีกครั้ง 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับปี 2561  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 478,970,846 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5703 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 2,066,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4297 
งดออกเสียง จ านวน 12,572 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท และขอให้คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นผู้ด าเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ดังนี้ 

บริษัทมีนโยบายในการบริหารแหล่งเงินทุนผ่านการออกตราสารที่หลากหลาย เพื่อบริหารต้นทุนการระดมทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถจัดหาเงินทุนและบริหารต้นทุน รวมถึงบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้พิจารณาการออก
และเสนอขายหุ้นกู้เป็นจ านวนวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องในการ
ด าเนินงานส าหรับบริษัท 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนของบริษัทมหาชนจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้มีความคล่องตัวในการออกหุ้นกู้ตามช่วงเวลาและเง่ือนไขที่เหมาะสม โดยมีเ ง่ือนไขและ
ข้อก าหนดต่างๆ ดังนี้  

ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ ประเภทมีหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
มูลค่าวงเงินที่สามารถเสนอขาย : วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท 
ลักษณะการเสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจ ากัด และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ  

ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเสนอขายทั้งหมดภายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
อายุ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 
เง่ือนไขและข้อก าหนด : มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้พิจารณาก าหนดราคาเสนอขาย เง่ือนไข และ

ข้อก าหนดสิทธิต่างๆ ตลอดจนช่วงเวลาในการออก และการเสนอขายหุ้นกู้ 



-18- 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับ
จากวันออกหุ้นกู้ และการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ก าหนดราคาเสนอขาย เง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ตลอดจนช่วงเวลาใน
การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ  

คุณธนประเสริฐ ไพโรจน์พชร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดในการพิจารณาการออกหุ้นกู้ อายุและความถี่ของหุ้นกู้ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่าหุ้นกู้ที่บริษัทเคยออกได้ทยอยหมดอายุลง โดยตามงบการเงินประจ าปี บริษัทมีมูลค่าหุ้นกู้ คงเหลือ
ประมาณ 7,000 ล้านบาท ส าหรับการพิจารณาออกหุ้นกู้ เฉลี่ยจะอยู่ที่ปีละประมาณ 6-12 ครั้ง ขึ้นกับสภาวะตลาด  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการขออนุมัติหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ถือเป็นการอนุมัติแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ภายในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่หมดอายุใช่หรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่าเป็นการขออนุมัติอ านาจในการออกหุ้นกู้แบบไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท 
โดยส่วนใหญ่เป็นแบบวงเงินหมุนเวียน 

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าชาวต่างชาติสามารถซื้อหุ้นกู้ของบริษัทได้หรือไม่ เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้ต่างประเทศ  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่าชาวต่างชาติสามารถซื้อหุ้นกู้ของบริษัทได้ แต่หุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายส่วนมากเป็นหุ้นกู้ในประเทศและ
เสนอขายต่อกับนักลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนชาวไทยที่มีความมั่นใจต่อตลาดตราสารหนี้ 

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมมีสิทธิในการซื้อหุ้นกู้รุ่นใหม่ก่อนหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมก่อน แต่หากผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมไม่ต้องการซื้อแล้วก็ยัง
มีนักลงทุนรายอื่นรองรับอยู่ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 
12,000 ล้านบาท มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ก าหนดราคาเสนอขาย เง่ือนไข
และข้อก าหนดต่างๆ ตลอดจนช่วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 474,665,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6728 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 6,375,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3253 
งดออกเสียง จ านวน 9,193 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019 
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 การประชุมวิสามัญ 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 การประชุมวิสามัญ และขอให้เลขานุการบริษัทน าเสนอต่อที่ประชุม 

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 การประชุมวิสามัญ ดังนี้ 

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ก าหนดเรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จึง
จ าเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 การ
ประชุมวิสามัญ เป็นดังนี้ 

“การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการก าหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอก
กล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้ 
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ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันท าหนังสือร้ องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย 
เมื่อมีค าร้องขอเช่นว่านั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น” 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การประชุมวิสามัญ  

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและเสนอแนะประเด็นดังนี้ 

1. โดยปกติในการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากการเลือกตั้งกรรมการ จะมีการก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจผูกพัน แต่ทางบริษัทไม่มีวาระการพิจารณา
เรื่องดังกล่าว 

2. บริษัทควรพิจารณาด าเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการก าหนดให้กรรมการที่ไม่ถือสัญชาติไทยสามารถเป็น
กรรมการได้ เพื่อเปิดโอกาสในการลงทุนจากต่างประเทศ 

3. บริษัทควรก าหนดผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญแล้วไม่ครบองค์ประชุมและไม่สามารถ
จัดการประชุมเพื่อลงมติการประชุมได้ 

ประธานฯ ชี้แจงแต่ละประเด็นดังนี้ 

1. บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับในปัจจุบัน แต่หากผู้ถือหุ้นเสนอให้ปฏิบัติตามวิธีอื่น ทางบริษัทจะศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
2. บริษัทมีข้อปฏิบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ชัดเจน และยินดีที่จะมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ที่มีวิสัยทัศน์มา

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
3. ขอรับไว้พิจารณาไว้โดยอาจก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบการเรียกประชุมวิสามัญและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัท 

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและเสนอแนะประเด็นการแก้ไขข้อบังคับให้สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference)  

คุณเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์ (Online Voting) ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ แต่มีแนวโน้มที่จะผ่านการพิจารณา เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติได้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การประชุม
วิสามัญ  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การประชุมวิสามัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน 481,041,939 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 8,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัท 

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจัดท าหนังสือประวัติของบริษัท และสอบถามถึงการยุติธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัท เนื่องจาก
คาดหวังว่าบริษัทจะมีนวัตกรรมในธุรกิจนี้ 

ประธานฯ กล่าวว่าบริษัทก าลังจัดท าหนังสือเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทส าหรับวาระครบรอบ 50 ปี ในปี 2562 และขอให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงในอีกประเด็นหนึ่ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่า ผู้บริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าธุรกิจบัตรเครดิตมีการแข่งขันสูงทั้งในและต่างประเทศ และ
การพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จใช้เวลานาน จึงเห็นว่าการมุ่งมั่นและทุ่มเทในธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญน่าจะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ดีกว่า ใน
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามอาจมีการน าธุรกิจนี้กลับมาพิจารณาใหม่ไดใ้นอนาคต 



-20- 

คุณสวัสดิ์ เหลืองเรืองฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามความเห็นของบริษัท เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สถาบันการเงินควบรวมกันเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่ง  

ประธานฯ แสดงความเห็นว่า การควบรวมเป็นเรื่องส าคัญซึ่งควรพิจารณาบนพื้นฐานเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการสร้างศักยภาพทางธุรกิจใน
ลักษณะส่งเสริมกันที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น มากกว่าเพียงเพื่อเหตุผลด้านขนาด บริษัทมั่นใจว่าหากบริษัทสามารถสร้างผลประกอบการ ควบคุม
ความเสี่ยงและต้นทุน ตลอดจนเข้าใจประเภทและฐานลูกค้าเป็นอย่างดี ก็จะสามารถด าเนินธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญต่อไปได้อย่างมั่นคง  

ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็นว่าการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการเงินอาจจะไม่มีความจ าเป็น แต่ยังควรพิจารณาถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่น
เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  

คุณอาทร อัศวชินเทพกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยมุมมองของประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ในประเด็นธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตและ
การควบรวม และการบริหารจัดการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กับขอทราบนโยบายในการจัดการมิให้จ านวนหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับค าชมเชย และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้กล่าวชี้แจง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน และชี้แจงว่าหนี้ที่มีปัญหาในระบบมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และน่าจะผ่านจุดสูงสุดในช่วงกลางปี 2561 ตามการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสาเหตุหลักน่ามาจากสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้นเป็นล าดับ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการพิจารณาให้สินเชื่อทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และด าเนินการ
ติดตามหนี้เสียทุกรายอย่างถึงที่สุดโดยไม่ละเลยมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเกิดความเสียหายน้อยที่สุด  

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงมาตรฐานในการเก็บรักษาและส่งมอบใบหุ้นของลูกค้าอย่างระมัดระวังของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกแก่ลูกค้า และขอทราบมุมมองแนวโน้มดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงปลายปีและกลุ่มหุ้นที่น่าลงทุนในปีนี้ 
รวมถึงแนวทางของบริษัทส าหรับกรณีกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปี  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะ และขอให้คุณไพบูลย์ นลินทรางกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นแรก และขอให้ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ชี้แจงในประเด็นถัดไป 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด กล่าวว่าทิศทางของตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาส 4 
น่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้น ส่วนการคาดการณ์ดัชนีราคาหุ้นสิ้นปีนั้นคงท าได้ยาก แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ต่ ากว่า 1850 จุด ตามการคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ส าหรับกลุ่มหุ้นที่น่าลงทุนคงยังต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไป โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Stock Scan ขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสมส าหรับแต่ละคน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได ้

ประธานคณะกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอรับประเด็นกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปี ดังกล่าวไว้พิจารณา และ
ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในปี 2560 ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรให้คงกรรมการชุดเดิมไว้ก่อนเป็นระยะเวลา 2 ปี 
โดยน านโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการมาบังคับใช้ตามที่เลขานุการบริษัทได้รายงานไปแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้เตรียมวางแนวทางในการปรับเปลี่ยนกรรมการเพื่อมิให้มีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปี ตามร่างหลักเกณฑ์
ธรรมาภิบาลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้กับกรรมการอิสระของสถาบันการเงินในปี 2564-2565  

เลขานุการบริษัทแจ้งว่าบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้ และหากมีข้อโต้แย้งหรือแก้ไข ผู้ถือหุ้นสามารถ
แจ้งได้ที่ ส านักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6805 หรือ อีเมลที่ tisco_cs@tisco.co.th และขอให้คืนบัตรลงคะแนนเสียงส่วนที่เหลือทั้งหมด
แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทบริเวณหน้าห้องประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็น
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดประชุมเวลา 17.17 น.   
 
 

- ปลิว มังกรกนก - 

(นายปลิว มังกรกนก) 
ประธานที่ประชุมและประธานคณะกรรมการบริษัท 

 



เอกสารแนบ 3 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี  
 

รายงานจากคณะกรรมการ 
 

ปี 2561 เป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จากเศรษฐกิจไทยที่มีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (GDP) ในระดับปานกลาง 
ที่ร้อยละ 4.1 จากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและการส่งออกจะชะลอตัวในช่วงปลายปีก็ตาม การบริโภค
ภายในประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลต่อหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศฟื้นตัวจากฐานที่ ต่ า
และขยายตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดขายมากกว่า 1 ล้านคัน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังคงด าเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการเติบโตและพัฒนาการปฎิรูป
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ขึ้นจากร้อยละ 1.50 เป็น 1.75 ในเดือนธัน วาคม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายทางการเงิน และสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยโลกซึ่งก าลังอยู่ในทิศทางขาขึ้น 

เศรษฐกิจโลกก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น และสร้างความกดดัน
ไปทั่วโลก โดยยังไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายลงในเร็วๆ นี้ ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง ประกอบกับภาวะตลาดทุนที่ผันผวนและยังไม่มี
แนวโน้มดีขึ้น รวมถึงการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 - 2.50 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ เพิ่มในทิศทางเดียวกัน ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกและความผันผวนของตลาดทุนและค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
ค่าเงินบาทยังคงสามารถรักษามูลค่าไว้ได้จากการที่ประเทศไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในระดับสูงและระดับเงินส ารองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง 

ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2561 สินเชื่อยังคงเติบโตเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 6.0 จากสินเชื่อรายย่อยเป็นหลัก ซึ่งแม้ว่าจะมาจากอุปสงค์
ที่มากขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มไม่ยั่งยืนเมื่อพิจารณาถึงหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง เป็นผลให้ภาครัฐเริ่มออกมาตรการควบคุมเพื่อล ดความร้อนแรง
ของตลาดสินเชื่อที่ขยายตัวอย่างขาดวินัย  ในด้านของเทคโนโลยีและบริการ ธนาคารพาณิชย์ไทยได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่ง
เป็นรายได้หลักของธนาคาร และเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขึ้นเป็นผู้น าในการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลและโทรศัพท์มือถือ และสนับสนุน
การเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎเกณฑ์ใหม่ต่างๆ อาทิเช่น เกณฑ์การก ากับดูแลด้านการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของลูกค้าและผลักดันให้ธนาคารยกระดับการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  รวมถึงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการพัฒนามาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคล  
ซึ่งควบคุมให้การปล่อยสินเชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังคงติดตามการประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (TFRS 9) อย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับการเลื่อนไปยังปี 2563 และเตรียมการตั้งส ารองเพื่อรองรับอย่างเพียงพอ 

ภายใต้ความท้าทายต่างๆ ในปี 2561 การด าเนินธุรกิจของทิสโก้ยังคงเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง ด้วยก าไรสุทธิจ านวน 7,016 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 
15.2 จากปีก่อนหน้า จากอัตราการท าก าไรของธุรกิจหลักที่ยังอยู่ในระดับสูง คุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น และค่าใช้จ่ายการกันส ารองที่ลดลง ตลอดจน
การรับรู้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและการขายธุรกิจในปีที่ผ่านมา แม้ว่าการปล่อยสินเชื่อจะยังไม่กลับสู่การเติบโตซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปล่อยสินเชื่อ
อย่างระมัดระวัง แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสัดส่วนของสินเชื่อไปสู่ธุรกิจที่ให้ผลก าไรสูงและสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม
ที่ดี ส่งผลให้อัตราผลก าไรของทิสโก้ปรับเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้ และสามารถรักษาอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน อัตราส่วนส ารองต่อหนี้ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม ขณะที่ยังคงมีประสิทธิภาพการด าเนินงานในระดับสูงเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในทุกส่วน
ของธุรกิจ 

ด้วยความมุ่งมั่นในการท าธุรกิจสินเชื่อที่ทิสโก้เชี่ยวชาญ ทิสโก้ได้โอนขายสินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตในระหว่างปี และยังคงมุ่งเน้น
การปล่อยสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันซึ่งรวมถึงสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์ รวมถึงขยายตัวในธุรกิจตลาดทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิ จธนบดีธนกิจ 
นอกจากนี้ทิสโก้ยังได้ขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์อย่างระมัดระวังในรูปแบบสินเชื่อจ าน าทะเบียน ผ่านช่องทางสาขา “สมหวัง เงินสั่งได้” ซึ่งเติบโต
ถึงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า และเพิ่มจ านวนสาขาเป็น 240 สาขาทั่วประเทศ ทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นสินเชื่อธุรกิจและบริการทางการเงิน รวมถึ งการเป็น  
ที่ปรึกษาการเงินให้แก่บริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก โดยในปีที่ผ่านมา ทิสโก้ประสบความส าเร็จในการให้ค าปรึกษาและรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
แก่ลูกค้าที่เสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) (CMAN) และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ส าหรับในส่วนของธุรกิจลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน ทิสโก้ยังคงเป็นผู้น าในด้านการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ในการให้ค าแนะน าการลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงการออมเพื่อการเกษียณและการวางแผนภาษี 

ทิสโก้ได้รับการยกย่องด้านผลประกอบการเป็นเลิศในปี 2561 จากรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานยอดเยี่ยม” อันทรงเกียรติ
จากงาน SET Award 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล “บริษัทที่มีการบริหารทางการเงินอย่างโดดเด่น” ในงาน Thailand 
Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากความส าเร็จจากการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีแล้ว ทิสโก้ยังได้รับการยกย่องในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานแนวปฏิบัติ
ที่ดีเลิศ โดยในปี 2561ทิสโก้เป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดของกลุ่มอาเซียน จาก ASEAN Capital Markets 



-22- 

Forum และส าหรับในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทิสโก้ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจ าปี 2561 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่ออีกปีหนึ่ง และเป็น 1 ใน 100 ของบริษัท จดทะเบียนที่มีการด าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance) หรือกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจ าปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รวมถึง
การได้รับ “รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น” พร้อมกับ “รายงานความยั่งยืน Most Improved” จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยอีกด้วย 

ความท้าทายของสภาวะการด าเนินธุรกิจยังคงด าเนินต่อไปในปี 2562 ผลกระทบจากการอ่อนตัวลงของเศรษฐกิจโลกจะเริ่มเห็นได้ชัดจาก
สงครามการค้าที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งส่งผลกดดันต่อภาคการส่งออกและการเติบโตโดยรวมของไทย ถึงแม้ว่าปัจจัยภายนอกจะส่งผลในด้านลบ แต่การเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยจะยังคงได้รับแรงหนุนจากโครงการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ยังคงด าเนินอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยจะเผชิญกับความผันผวนมากขึ้นจากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น ภาวะสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และกลุ่มลูกค้ารายย่อย และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ต่างๆ จากหน่วยงานก ากับควบคุมจะยิ่งเพิ่มแรงกดดัน
ต่อผู้ให้บริการทางการเงินในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและนโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่ออย่างร อบคอบ 
ในปี 2562 ยังเป็นวาระที่ทิสโก้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการเป็นสถาบันการเงินที่ยั่งยืน เรายังคงตั้งใจที่จ ะสานต่อการด าเนินธุรกิจตามค่านิยมของทิสโก้ 
ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญและความซื่อสัตย์ เพื่อเอาชนะทุกความท้าทายและความไม่แน่นอน และน าความส าเร็จสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหารและพนักงานที่ใ ห้การสนับสนุนทิสโก้มากว่า 50 ปี 
เราเชื่อว่า ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงาน พร้อมกับความร่วมมือกันกับคู่ค้า ทิสโก้จะสามารถเติบโตอย่ างอย่างต่อเนื่อง 
ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินต่อลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 

คณะกรรมการ 



เอกสารแนบ 4 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก า หนดนั้น
ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  ในรายงานของข้าพเจ้า 
ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่ อตอบสนองต่อการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับ
เรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5.9 และ 3.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ านวน 240,654 ล้านบาท 
(คิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 11,665 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนที่มีนัยส าคัญ การประมาณการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงเพิ่มด้วยจ านวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเก็บจาก
ลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งอาศัยข้อสมมติฐานในการประมาณการหลายประการ ดังนั้นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาข้อสมมติ
ดังกล่าวส าหรับการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายช าระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญ
กับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการท าความเข้าใจกระบวนการประมาณการและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัท ประเมินและ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การรับช าระหนี้ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ได้แก่ กระบวนการจัดชั้นหนี้ การประเมินมูลค่าหลักประกัน โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ
การปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลที่น ามาใช้ในการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับแหล่งที่มาของ
ข้อมูลเหล่านั้น การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสมมติที่กลุ่มบริษัทใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ความสม่ าเสมอในการประยุกต์ใช้ข้อสมมติดังกล่าว               
และพิจารณาวิธีการที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท สอบทานความครบถ้วนของข้อมูลเงิน
ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และทดสอบความถูกต้องของการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
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นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ค านวณโดยผู้บริหารโดยการสุ่มเลือกลูกหนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานะคงค้างของลูกหนี้ 
การจัดชั้นหนี้ ความมีอยู่จริงของหลักประกัน และทดสอบการค านวณมูลค่าหลักประกัน และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัท
ก าหนดส าหรับการกันเงินส ารองเป็นรายลูกหนี้ และข้าพเจ้าได้ทดสอบการค านวณค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี้ (Probability of default) และ
ร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และทดสอบการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว
ส าหรับการกันเงินส ารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) 

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5.1 โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่รับรู้ในปี 
2561 จ านวน 16,996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้รวม ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าให้ความสนใจในการรับรู้รายได้
ดังกล่าวเนื่องจากมีลูกค้าจ านวนมากราย ซึ่งประกอบด้วยลูกค้ารายย่อย ลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสัญญาเงินให้สินเชื่อ
มีหลากหลายประเภทและมีเง่ือนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ท าให้กลุ่มบริษัทมีวิธีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของสัญญา 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยโดยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจกับการ
ตรวจสอบรายได้ดอกเบี้ยว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าถูกต้องตามที่ควรจะเป็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศึกษาท าความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการปล่อยสินเชื่อ การรับช าระเงิน การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย 
และข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญาเงินให้สินเชื่อเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการเงินให้สินเชื่อ การรับช าระหนี้ และการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยว่าเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้
ดอกเบี้ยและสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญที่ท าผ่านใบส าคัญทั่วไป 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่
อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือ
กับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้า
จะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเ งินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือ  
หยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเ ท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
ผู้บริหารจัดท า 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถ 
ของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ 
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะ
แสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ ได้สื่อสารกับผู้มี
หน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น  ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ 
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ  

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ
ก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้ 
 

 
สมใจ คุณปสุต 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 
 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2562 
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

เงินสด 1,191,800    1,324,808    70              70              

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 3.2 54,071,389   44,647,149   641,395       237,201       

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 3.3 5,685          -                -                -                

เงินลงทุนสทุธิ 3.4, 3.8 9,012,345    7,547,143    780,284       869,582       

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้าสทุธิ 3.5 800,151       573,925       20,069,127   20,069,104   

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียค้างรับ 3.6, 3.8

   เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 261,056,899 271,125,255 2,075,000    3,540,000    

   ดอกเบ้ียค้างรับ 642,526       715,653       -                -                

   รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียค้างรับ 261,699,425 271,840,908 2,075,000    3,540,000    

   หัก: รายได้รอตัดบัญชี (20,402,559)  (19,741,455)  -                -                

   หัก: ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 3.7 (11,665,492)  (11,447,166)  -                -                

   หัก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3.7 (8,146)         (8,948)         -                -                

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียค้างรับสทุธิ 229,623,228 240,643,339 2,075,000    3,540,000    

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 3.8, 3.9 10,857        5,274          -                -                

อสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 3.10 39,388        32,396        831,043       834,503       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 3.11 2,992,229    2,653,195    957,714       864,555       

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนสทุธิ 3.12 448,222       537,696       159,531       182,482       

สนิทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี 3.30 991,525       743,145       152,571       150,550       

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้สทุธิ 948,528       2,342,040    -                -                

เงินปันผลค้างรับจากบริษทัย่อย 3.34 -                -                5,258,642    4,132,342    

สนิทรัพย์อ่ืน 3.13 2,409,287    2,338,299    166,983       165,801       

รวมสินทรัพย์ 302,544,634 303,388,409 31,092,360   31,046,190   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้น

เงินรับฝาก 3.14 193,108,310 180,803,844 -                -                

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3.15 4,374,674    4,017,507    -                -                

หนีส้นิจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 238,219       431,361       -                -                

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ 3.3 10,653        29,815        -                -                

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 3.16 55,556,919   71,078,619   5,840,000    7,440,000    

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3.17 827,442       734,853       176,986       154,228       

หนีส้นิภาษเีงินได้รอตัดบัญชี 3.30 8,499          15,633        -                -                

เจ้าหนีธุ้รกิจหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้สทุธิ 995,276       2,216,256    -                -                

ดอกเบ้ียค้างจ่าย 881,275       729,377       9,871          34,268        

ภาษเีงินได้นติิบุคคลค้างจ่าย 753,846       849,052       4,916          24,690        

หนีส้นิอ่ืน 3.18 7,960,065    7,750,327    1,481,562    1,433,367    

รวมหนีสิ้น 264,715,178 268,656,644 7,513,335    9,086,553    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

(หนว่ย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



-28- 

 

   
(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล) (นายชาตรี จันทรงาม) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นบุริมสทิธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 339            339            339            339            

      หุ้นสามัญ 800,669,437 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 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    

   ทุนที่ออกและช าระแลว้

      หุ้นบุริมสทิธิ 9,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 99              99              99              99              

      หุ้นสามัญ 800,645,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 8,006,456    8,006,456    8,006,456    8,006,456    

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

สว่นเกินมูลค่าหุ้น

   สว่นเกินมูลค่าหุ้นบุริมสทิธิ -                -                87              87              

   สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,018,408    1,018,408    7,031,436    7,031,436    

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

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 1,753,824    1,653,202    257,304       241,442       

ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 801,000       801,000       801,000       801,000       

   ยังไม่ได้จัดสรร 26,116,740   23,125,364   7,482,643    5,879,117    

สว่นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 37,696,527   34,604,529   23,579,025   21,959,637   

สว่นของผูมี้สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 132,929       127,236       -                -                

รวมส่วนของเจ้ำของ 37,829,456   34,731,765   23,579,025   21,959,637   

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 302,544,634 303,388,409 31,092,360   31,046,190   

-                -                -                -                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนว่ย: พนับาท)
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรหรือขำดทนุ:

กำรด ำเนนิงำนต่อเนือ่ง

รายได้ดอกเบ้ีย 3.22 17,690,276    16,381,521    67,293          52,349          

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 3.23 (5,075,507)     (4,814,374)     (89,470)         (96,201)         

รำยได้ดอกเบ้ียสุทธิ 12,614,769    11,567,147    (22,177)         (43,852)         

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ 6,339,093 6,344,652 -                 -                 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมและบริการ (243,666)       (245,964)       (17,857)         (16,983)         

รำยได้ค่ำธรรมเนยีมและบริกำรสุทธิ 3.24 6,095,427      6,098,688      (17,857)         (16,983)         

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรต

   เงินตราต่างประเทศ 3.25 6,339           (83,857)         (6,700)          (84,761)         

ก าไรสทุธิจากเงินลงทุน 3.26 496,291        41,968          23               -                 

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสยี 3.5.2 222,708        130,420        -                 -                 

รายได้เงินปันผลรับ 3.5.1 62,584          138,178        5,258,642      4,132,342      

ค่าปรับที่เกี่ยวเนือ่งจากเงินให้สนิเช่ือ 331,035        375,524        -                 -                 

รายได้การบริหารงานสนบัสนนุ 3.34 -                 -                 2,156,929      2,117,903      

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 3.28 204,018        125,952        70,905          88,995          

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนนิงำน 20,033,171    18,394,020    7,439,765      6,193,644      

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนนิงำน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนกังาน 5,839,300      5,073,893      1,103,288      1,153,393      

ค่าตอบแทนกรรมการ 16,425          12,740          16,425          12,740          

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 1,213,428      1,148,613      469,704        431,075        

ค่าภาษอีากร 303,080        252,389        2,241           2,214           

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 3.29 1,381,034      1,183,075      136,920        116,603        

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนนิงำน 8,753,267      7,670,710      1,728,578      1,716,025      

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทุนจากการด้อยค่า 3.27 2,701,452      3,078,651      -                 -                 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 8,578,452      7,644,659      5,711,187      4,477,619      

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3.30 1,663,017      1,486,816      84,392          60,530          

ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนต่อเนือ่ง 6,915,435      6,157,843      5,626,795      4,417,089      

กำรด ำเนนิงำนทีย่กเลิก

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลิก 5 128,306        (40,536)         -                 -                 

รวมก ำไรส ำหรับปี 7,043,741      6,117,307      5,626,795      4,417,089      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน: 3.31

กำรด ำเนนิงำนต่อเนือ่ง

รายการทีจ่ะถกูบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 3.20 (233,032)       270,399        (82,598)         172,458        

สว่นแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในการร่วมค้า:

   การป้องกันความเสีย่งในกระแสเงินสดของการร่วมค้า 3,517           755              -                 -                 

ผลกระทบของภาษเีงินได้ 3.30, 3.32 45,062          (55,109)         16,520          (34,492)         

รายการที่จะถูกบันทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สทุธิจากภาษเีงินได้ (184,453)       216,045        (66,078)         137,966        

รายการทีจ่ะไม่ถกูบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ 3.21 387,623        -                 106,651        -                 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย 3.17 (56,943)         (155,385)       (29,510)         (36,641)         

ผลกระทบของภาษเีงินได้ 3.30, 3.32 (66,712)         30,909          (15,428)         7,328           

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สทุธิจากภาษเีงินได้ 263,968        (124,476)       61,713          (29,313)         

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนต่อเนือ่ง 79,515          91,569          (4,365)          108,653        

รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 79,515          91,569          (4,365)          108,653        

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 6,994,950      6,249,412      5,622,430      4,525,742      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนนิงานที่ยกเลกิ 128,306        (40,536)         -                 -                 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 7,123,256      6,208,876      5,622,430      4,525,742      

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ 3.33

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 6,887,379      6,130,544      5,626,795      4,417,089      

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนนิงานที่ยกเลกิ 128,306        (40,536)         -                 -                 

ก าไรส าหรับปีสว่นที่เป็นของบริษทัฯ 7,015,685      6,090,008      5,626,795      4,417,089      

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 28,056          27,299          

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนนิงานที่ยกเลกิ -                 -                 

ก าไรส าหรับปีสว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 28,056          27,299          

7,043,741      6,117,307      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ 3.33

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจากการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 6,966,734      6,222,446      5,622,430      4,525,742      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจากการด าเนนิงานที่ยกเลกิ 128,306        (40,536)         -                 -                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสว่นที่เป็นของบริษทัฯ 7,095,040      6,181,910      5,622,430      4,525,742      

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจากการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 28,216          26,966          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจากการด าเนนิงานที่ยกเลกิ -                 -                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีสว่นที่เป็นของสว่นได้เสยี

   ที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 28,216          26,966          

7,123,256      6,208,876      

ก ำไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 3.33

สว่นที่เป็นของบริษทัฯ

   ก าไรจากการด าเนนิงานต่อเนือ่ง 8.60             7.66             7.03             5.52             

   ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานที่ยกเลกิ 0.16             (0.05)            -                 -                 

8.76             7.61             7.03             5.52             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พนับาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 
 

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 1 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายปลิว มังกรกนก 
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
อายุ : 70 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration (Finance), University of California at Los Angeles, USA 

- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA 
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอตุสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- Board Matters and Trends Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
การอบรมภายใน 
- Role of the Board Room: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society 
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the Opportunities in Thailand 
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 

- Cybersecurity Threatscape and You ที่ปรึกษาด้านไอที บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี  

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 2,221,010 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.28% ของ 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)   หุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี  
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 10 ปี 5 เดือน ปี           
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ กันยายน 2551) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 6 ปี 8 เดือน) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 9 ปี 8 เดือน 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ กรกฎาคม 2552) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่  กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 6 ปี 8 เดือน) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 
 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
 2553-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ  
 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
 2552-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ  
ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
2559-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัชวาลย-์รอยัล แฮสโคนิ่ง จ ากัด  
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

หน่วยงานอื่น (จ านวน 2 แห่ง) 
2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 
2554-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2558-2561 ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2556-2558 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555-2558 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
2550-2558 รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรอืบริษัทยอ่ย   
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
ในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปี ที่ผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า   
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ   
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 2 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)  
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 41 ปี 
สัาชาติ : นิวซีแลนด ์
วุฒิการศึกษา : - Bachelor of Science (Economics), Massachusetts Institute of Technology, USA 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 85.71) 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 8 10 ปี 5 เดือน 
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ กันยายน 2551) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้  
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบมจ. ธนาคารทิสโก้) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 

2553-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
2551-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Shin Kong Textile Plc 

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน (จ านวน 4 แห่ง) 
2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Cottonwood Group of Companies 
2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Boston Seaport M1&2 Development LLC 
2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 5th Ave Gateway Development Limited LLC 
2551-ปัจจุบัน Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding Corporation  

หน่วยงานอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
2562-ปัจจุบัน Visiting Committee Member Massachusetts Institute of Technology,  

Department of Economics 
ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2553-2557 รองประธานคณะกรรมการ บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 3  
 

ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 57 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา : - Master of Science (Finance), University of Wisconsin-Madison, USA 

- Master of Business Administration (Finance), Western Illinois University, USA 
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การอบรมภายใน 
- Role of the Board Room: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society 
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the Opportunities in 
Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 

- Cybersecurity Threatscape and You ที่ปรึกษาด้านไอที บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 3,700,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.46% ของ 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)   หุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 10 ปี 5 เดือน  
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ กันยายน 2551) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 10 ปี 1 เดือน  
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ มกราคม 2552) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 

2560-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป   
2552-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
2551-ปัจจุบัน กรรมการ  
2552-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
2560-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ) 
ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
ไม่มี   

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน (จ านวน 2 แห่ง) 
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากัด 
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ้ง จ ากัด 

หน่วยงานอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
2552-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 

ประสบการณ์การท างาน  (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2553-2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป   
2552-2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
2553-2561 กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
2553-2559 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 4 

 
ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ 
อายุ : 63 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA 

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- Audit Committee Forum 2018:  Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of 

Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรตอ่ต้านการทุจริตส าหรับผู้บรหิารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS) โดย The Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การอบรมภายใน 
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society 
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the Opportunities in 
Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 10 ปี 5 เดือน  
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ กันยายน 2551) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
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 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 5 ปี 10 เดือน 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ เมษายน 2556) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
เหตุผลในการเสนอแต่งตั้งกรรมการ
อิสระที่ด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี
ต่อเนื่องกัน 

: รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ  เป็นที่
ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 

2556-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป   
2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ซีโอแอล 
2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  

หน่วยงานอื่น (จ านวน 6 แห่ง) 
2561-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2561-ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการก ากับบริษัทจดทะเบียน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ 
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
2545-ปัจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
2535-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายก ากับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2559-2561 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2557-2561 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
2552-2558 คณะท างานเพื่อติดตามการปฏิบัติด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
2549-2558 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแล กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 
2540-2558 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2555-2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรอืบริษัทยอ่ย   
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
ในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปี ที่ผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า   
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ   
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 5 
 

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร 
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
อายุ : 69 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Economics), University of Pennsylvania, USA 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การอบรมภายใน 
- Role of the Board Room: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the Opportunities in 
Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 

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

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 10 ปี 1 เดือน 
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ ธันวาคม 2551) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
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 : บมจ. ธนาคารทิสโก้  
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
เหตุผลในการเสนอแต่งตั้งกรรมการ
อิสระที่ด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี
ต่อเนื่องกัน 

: ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกรเป็นบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างสูง  
มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 

2556-ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี   

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
ไม่มี   

หน่วยงานอื่น (จ านวน 4 แห่ง) 
ธ.ค.2561-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
ก.พ.2561-ปัจจุบัน ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์  ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง  
2560-ปัจจุบัน กรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์  
2552-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก 
2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
2548-ปัจจุบัน กรรมการสภา  

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2557-2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
2555-2559 กรรมการนโยบาย แห่งประเทศไทย 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรอืบริษัทยอ่ย   
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
ในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปี ที่ผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า   
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ   
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 6 
 

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย ์ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 62 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Economics), University of Wisconsin-Madison, USA  

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) 8/2018  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Director Certification Program Update สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Forum 2017 “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Forum 2016 “New Auditor’s Report: What’s in it for you?”  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การอบรมภายใน 
- Role of the Board Room: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society 
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain and Digital Asset and the Opportunities in 
Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 

- Cybersecurity Threatscape and You ที่ปรึกษาด้านไอที บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 5 ปี 9 เดือน  
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ พฤษภาคม 2556) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560  รวมระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน) 
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 : บมจ. ธนาคารทิสโก้                          1 ปี 10 เดือน  
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้   

2560-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
 ที่ปรึกษาศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้  

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บ้านปู  

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  
ไม่มี   

หน่วยงานอื่น (จ านวน 8 แห่ง) 
2561-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ส านักนายกรัฐมนตรี 
2561-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2559-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ 
2556-ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
2554-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2557-2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
2556-2560 กรรมการอิสระ  
2557-2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารทิสโก้                          

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
2557-2560 ประธานมูลนิธิ มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ 
2558-2559 บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2555-2559 คณะอนุกรรมการศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ แห่งชาติ 
2552-2559 คณะอนุกรรมการวิจัย  
2555-2558 ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2554-2558 ประธานคณะอนุกรรมการด้านการก ากับตรวจสอบสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2553-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

 

2554-2557 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณ วุฒิสภา 
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 7 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ อ๋องมณี 
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
อายุ : 72 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา : - M.B.A. (Finance), Fairleigh Dickinson University, USA  

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมภายนอก 

- Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning” สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

การอบรมภายใน 
- Cybersecurity Threatscape and You ที่ปรึกษาด้านไอที บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 150,035 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02% ของ 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)   หุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 4 ปี 10 เดือน  
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ เมษายน 2557) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 7 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 3 ปี 1 เดือน) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 4 ปี 10 เดือน  
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ เมษายน 2557) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 7  มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 3 ปี 1 เดือน) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 

2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
2558-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ) 
ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
ไม่มี   

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  
ไม่มี   

หน่วยงานอื่น  
ไม่มี   

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2557-2560 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
2557-2559 กรรมการ  
2556-2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
2557-2559 กรรมการ บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรอืบริษัทยอ่ย   
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
ในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปี ที่ผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า   
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ   
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 8 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์  
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
อายุ : 43 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration, University of California at Los Angeles, USA 

- Master of Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA 
- Bachelor of Science, Massachusetts Institute of Technology, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลักสูตร Director Certification สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
- Risk Management Program for Corporate Leaders สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
การอบรมภายใน 
- Role of the Board Room: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society  
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the Opportunities in 
Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้  
  คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 0 ปี 5 เดือน 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ กันยายน 2561) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ กันยายน 2561) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี   

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน (จ านวน 2 แห่ง) 
2554-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีทูพี จ ากัด 
2554-ปัจจุบัน กรรมการ / ที่ปรึกษา บริษัท ที.เอส.เจ็น จ ากัด 

หน่วยงานอื่น 
ไม่มี   
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ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2558-2561 กรรมการ บริษัท สิทธิมน จ ากัด 
2557-2561 กรรมการ บริษัท ทวีคูณพูนทรัพย์ จ ากัด 
2556-2561 กรรมการ บริษัท ตรีสามัคคี จ ากัด 
2555-2561 กรรมการ บริษัท พรทิชาพงศ์ จ ากัด 
2555-2561 กรรมการ บริษัท อุทัยโชติ จ ากัด 
2553-2561 กรรมการ บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
2550-2561 กรรมการ บริษัท ดิจิโทโปลิส จ ากัด 
2545-2561 กรรมการ บริษัท ที.เอส. บรอดดิ้ง เฮ้าส์ จ ากัด 
2558-2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรอืบริษัทยอ่ย   
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
ในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปี ที่ผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า   
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ   
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 9 
 

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา ศิโรดม  
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
อายุ : 63 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา : - Ph.D. Finance, University of Pittsburgh, USA 

- M.B.A. Banking and Finance, West Virginia University, USA 
- B.B.A. Banking and Finance, Thammasat University 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลักสูตร Director Certification (0/2000) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
- Global Association of Risk Professionals (GARP) 
- หลักสูตร Audit Committee (29/2009) ) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) : บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 

ไม่มี   
ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น (จ านวน 3 แห่ง) 
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2556-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
2555-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
2537-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

หน่วยงานอื่น (จ านวน 10  แห่ง) 
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2561-ปัจจุบัน กรรมการ / เหรัญญิก  กิจการเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย 
2560-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานอนุกรรมการความเสี่ยง บริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ) 
ต าแหน่งในกิจการอื่น (ต่อ) 

2556-ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด 
  หลักทรัพย ์
2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2556-ปัจจุบัน สมาชิก สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ 
2549-ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชยั 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2552-2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
2545-2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
2556-2560 กรรมการอิสระ Total Industrial Services Co., Ltd. 
2556-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การ

บริการความเสี่ยงจากการลงทุน  
กองทุนประกันสังคม 

2554-2560 ที่ปรึกษา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2556-2559 อนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง 
2553-2559 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
2549-2559 กรรมการ มูลนิธหิม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล 
2556-2558 รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรอืบริษัทยอ่ย   
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
ในปัจจุบันหรือในชว่ง 2 ปี ที่ผ่านมา 

  

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า   
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย   
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ   
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 10 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)  
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 41 ปี 
สัาชาติ : ไต้หวัน 
วุฒิการศึกษา : - Master of Science (Finance), Bentley University, USA 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 
การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 7 ปี 7 เดือน  
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ มิถุนายน 2554) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 6 ปี 7 เดือน  
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ กันยายน 2555) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ 20 เมษายน 2561) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 

2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
2554-ปัจจุบัน กรรมการ  
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารทิสโก้                                               
2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
ไม่มี   

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

หน่วยงานอื่น  
ไม่มี   

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
ไม่มี   
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 11 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายซาโตชิ โยชิทาเกะ 
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 57 ปี 
สัาชาติ : ญี่ปุ่น 
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration, Emory University 

- Bachelor of Economics, Keio University 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี 
การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 

2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จ ากัด 
2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ากัด 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น (จ านวน 1 แห่ง) 
2555-ปัจจุบัน Employee (International Business Unit I)  Tokyo Century Corporation 

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  
ไม่มี   

หน่วยงานอื่น  
ไม่มี   

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
ไม่มี   
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 12 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 
ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 51 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration (International Business), University of Hawaii at Manoa, USA 

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมภายนอก 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Japan-focused Management Program  

Japan-America Institute of Management Science, USA 
- หลักสูตร Financial Executive Development Program  
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

การอบรมภายใน 
- Role of the Board Room: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society 
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the Opportunities in 
Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จ ากัด 

- Cybersecurity Threatscape and You ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทิสโก้ 
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์ 
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer 

behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 66,177 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.01 ของ 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)   หุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 1 ปี 10 เดือน  
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ เมษายน 2560) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
กลุ่มทิสโก้ 

2562-ปัจจุบัน กรรมการอ านวยการ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป   
2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่  
2560-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มี   

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
ไม่มี   

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

หน่วยงานอื่น  
ไม่มี   

ประสบการณ์การท างาน  (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2553-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป   
2553-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่สายสินเชื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
2558-2560 ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จ ากัด 
2553-2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 
2552-2560 กรรมการ  
2552-2560 ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จ ากัด 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแล
กิจการของทิสโก้ สรุปได้ดังนี้ 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจจัดการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสอง (2) ปี  

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจจัดการของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล 
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้ วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจ านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

10. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกิน 9 (เก้า) ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 
2561 ให้สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอยู่ต่อไปเกิน 9 (เก้า) ปีได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และ 

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและ
พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษา ที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีความเหมาะสมต่อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ในอัตราเท่าเดิม และอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง ในอัตราเดียวกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งจะถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 10/2561 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน  

อนึ่ง กรรมการของบริษัทอื่นในกลุ่มทิสโก้ที่มิได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทน
รายเดือนและเบี้ยประชุมในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานหรือปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
อัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษา ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 รวมถึงรถยนต์ประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประ กัน
สุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตลอดจนการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นอาจก าหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมส าหรับกรรมการ 
ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม และคณะกรรมการยังเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันด้วย 
ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
     (หน่วย: บาท) 

 
พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการ 
ประธาน 240,000  60,000 240,000  60,000 - 
กรรมการ 50,000 50,000 50,000 50,000 - 
ที่ปรึกษา 40,000 - 40,000 - - 

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

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

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

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ประธาน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมการ - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง (ใหม่) 
ประธาน - - - 60,000 - 
กรรมการ - - - 50,000 - 
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 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน 
1. รถยนต์ประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ 
2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ งานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ส าหรับค่าตอบแทน

กรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ รองประธาน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 การจัดการ และหัวข้อที่ 9 การก ากับดูแลกิจการ ของรายงาน
ประจ าป ี
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
บริษัทส าหรับปี 2562 ตามแนวปฏิบัติ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 จ านวนไม่เกิน 10,040,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
720,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 (เก้า) บริษัท เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 9,320,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชี   (หน่วย: บาท) 
 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(ร้อยละ) 
ค่าสอบบัญชี    
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  720,000   620,000  16.1 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 5,520,000  5,200,000  6.2 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 1,250,000  1,200,000  4.2 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด 520,000  490,000  6.1 
บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด 1,250,000  1,150,000  8.7 
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด 170,000  160,000  6.3 
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จ ากัด 265,000  245,000  8.2 
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากัด 105,000  100,000  5.0 
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด 140,000  135,000  3.7 
บริษัท ออล-เวย์ส จ ากัด 100,000  1,050,000  (90.5) 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้ 10,040,000  10,350,000 (3.0) 

ค่าบริการอื่น 520,000 280,000 85.7 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ส าหรับปี 2562 รวมจ านวน 10 ,040,000 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.0 หรือ 

310,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการหยุดด าเนินธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัท  ออล-เวย์ส จ ากัด ภายหลังการโอนขายธุรกิจบัตรเครดิตแล้วเสร็จ  
ในขณะเดียวกัน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานของผู้สอบบัญชีส่วนเพิ่มเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทในกลุ่มตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS 9) นอกจากนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฮเวย์ จ ากัด และบริษัท ทิสโก้อินชัวรันส์ โซลูชั่น
จ ากัด เพิ่มขึ้นเป็นผลจากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นตามจ านวนสาขาและธุรกิจที่ขยายตัว ส าหรับบริษัทอื่นในกลุ่ม การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เป็นไปตามการด าเนินธุรกิจและอัตราเงินเฟ้อ  

นอกจากนี้ บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นจ านวน 520 ,000 บาทให้แก่ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นค่าบริการ การสอบทานคุณภาพของ
งานตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย การสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายในดังกล่าวจะด าเนินการทุกๆ 5 (ห้า) ปี ทั้งนี้ 
ค่าบริการอื่นส าหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบการประเมินราคาทรัพย์สินห้องชุดภายในอาคารส านักงานทิสโก้ 
จ านวน 280,000 บาท    

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมีการพิจารณาเรื่อง
คุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 

รายนามผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
1.  นางสาวรัตนา จาละ 3734 - 
2.  นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 3 
3.  นางยุพดี สัจจะวรรณกุล 4819 - 

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ประวัติผู้สอบบัญชี ล าดับที่ 1 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา จาละ 
อาย ุ : 53 ปี 
การศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 3734 
ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2532 
ต าแหน่งปัจจุบัน : 2542-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากัด 
ต าแหน่งอ่ืน : ไม่ม ี
ประสบการณ์ : 2529-ปัจจุบัน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้ : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
 : ไม่ม ี

 
ประวัติผู้สอบบัญชี ล าดับที่ 2 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมใจ คุณปสุต 
อาย ุ : 48 ปี 
การศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4499 
ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2538 
ต าแหน่งปัจจุบัน : 2548-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากัด 
ต าแหน่งอ่ืน : ไม่ม ี
ประสบการณ์ : 2535-ปัจจุบัน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้ : 3 ปี 
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
 : ไม่ม ี
 

ประวัติผู้สอบบัญชี ล าดับที่ 3 

ชื่อ-นามสกุล : นางยุพด ีสัจจะวรรณกุล 
อาย ุ : 48 ปี 
การศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4819 
ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 2539 
ต าแหน่งปัจจุบัน : 2558-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากัด 
ต าแหน่งอ่ืน : ไม่ม ี
ประสบการณ์ : 2536-ปัจจุบัน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้ : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
 : ไม่ม ี

 
 



เอกสารแนบ 9 
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เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ถือหุ้น พร้อมส าเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
(1) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(2) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น  
(2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน 

นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และ
มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมนั้นมีอ านาจกระท าการแทนผู้ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้าม)ี และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน 

นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และ
ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร 

(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ

เดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน 
(2) กรณีนิติบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศ

ที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิล าเนา ปรากฏรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเง่ือนไขหรืออ านาจลงนามผูกพันและที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร 

(3) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(4) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของค าแปลด้วย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.(2) - (3) ข้างต้น 
(2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ

ลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้าม)ี  
(3) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ

ลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้าม)ี  

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 
ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น 

พร้อมน าค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
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6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการ

ออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น พร้อมน าส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เยาว์ และส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น 

พร้อมน าค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 

ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปลด้วย 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง 
 

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณส่วนลงทะเบียน ชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 
ถนนสาทรเหนือ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม ตามเอกสารแนบ 13 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และบริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือเชิญประชุม และ/หรือ เอกสารแนบ 8  ที่มีบาร์โค้ด 
ซึ่งบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

1. กรณีมาด้วยตนเอง 
1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นหนังสือเชิญประชุม และ/หรือ เอกสารแนบ 8  ที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิ

เข้าร่วมประชุม 
1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 

2. กรณีรับมอบฉันทะ 
2.1 วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษัท
รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏดังนี้ 

1. นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ศ. ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย      กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
5. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
6. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 
(ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 10) 

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 1 วันท าการ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รับมอบฉันทะด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบฉันทะต่อไป  

 
โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะสามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วยบางส่วน” หรือ “ไม่เห็นด้วยบางส่วน” หรือ 
“งดออกเสียงบางส่วน” ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจ านวนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่หรือที่ขอใช้สิทธิหรือที่รับมอบฉันทะ 
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นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น ยกเว้นวาระการการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้น
สามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้ 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tisco.co.th 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยบริษัทได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น 
พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tisco.co.th 

2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้ 
- เอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าอากรสแตมป์ 20 บาทเอง 
- เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี 

2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว 
2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 

3. การออกเสียงลงคะแนน 
3.1 ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
3.2 ผู้ถือหุ้นและ/หรือผูร้ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ท าเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ในบัตรลงคะแนนเสียงและแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด 
3.3 ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที ่“เห็นด้วย” หรือไม่ท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วยหรืออนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อ

ที่ประชุม โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 
3.4 ในวาระการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ ในส่วนการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกว่า

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันส าหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย
โดยออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตั้งกรรมการ 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสได้เลือกตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของตนเข้ามารับต าแหน่ง
ในคณะกรรมการบริษัทได้ โดยมวีิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ คูณด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีแต่งตั้งบุคคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้  
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงม ี
ตัวอย่าง  บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 1,000 หุ้น ถือโดย 

นาย ก   ถือหุ้น 600 หุ้น 
นาง ข ถือหุ้น  200 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย  ถือหุ้นรวมกัน  200 หุ้น 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องการเลือกตั้งกรรมการจ านวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมที่ครบวาระ คือ นายกนก นายหิรัญ และ
นายอรรณนพ ซึ่ง นาย ก ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้กรรมการรายเดิมกลับมาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ ส่วนนาง ข ได้เสนอกรรมการ
รายใหม่ 1 ราย คือ นายพิษณุ 
ตัวอย่างวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 

นาย ก   มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ   1,800 เสียง (600 หุ้น x 3 ราย) 
นาง ข   มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ         600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย) 
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย  มีสิทธิออกเสียงรวมกันเท่ากับ   600 เสียง (200 หุ้น x 3 ราย) 
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ชื่อผู้ถือหุ้น 
คะแนนเสียงแยกตาม รวมคะแนนทั้งหมด 

(เสียง) นายกนก นายหิรัญ นายอรรณนพ นายพิษณุ 
นาย ก 600 600 600 - 1,800 
นาง ข - - - 600 600 
ผู้ถือหุ้นรายอื่น 200 200  200 600 
รวมคะแนนที่ได้ 800 800 600 800 3,000 

ดังนั้น กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งคือ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณุ   
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั้งกรรมการ จะท าให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสมากขึ้นที่จะเสนอ
และแต่งตั้งผู้แทนของตนเป็นกรรมการบริษัทได้ 

4. กติกาการนับคะแนนเสียง 
4.1 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียง 

ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานเป็นผู้ถือหุ้น 
4.2 บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง 
4.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

แล้วน าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมและที่มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า 
4.4 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้

จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นกลับก่อนการปิดประชุม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมเพื่อหักคะแนนออกจากระบบ 
4.5 ในวาระการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ ในส่วนการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 

(Cumulative Voting) ตามข้อ 3.4 
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ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายปลิว มังกรกนก 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ 
อายุ : 70 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
ที่อยู ่ : 70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration (Finance), University of California at Los Angeles, USA 

- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA 
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอตุสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการภายนอก : - Board Matters and Trends Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี  

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 2,221,010 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.28% ของ 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)   หุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี  
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 10 ปี 5 เดือน ปี           
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ กันยายน 2551) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 6 ปี 8 เดือน) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 9 ปี 8 เดือน 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ กรกฎาคม 2552) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 6 ปี 8 เดือน) 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา 
ในครั้งนี้ 

: - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
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ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 63 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
ที่อยู่ : 93/279 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
วุฒิการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA 

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการภายนอก : - Audit Committee Forum 2018:  Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of 
Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรตอ่ต้านการทุจริตส าหรับผู้บรหิารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS) โดย The Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 10 ปี 5 เดือน  
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ กันยายน 2551) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 5 ปี 10 เดือน 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ เมษายน 2556) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา 
ในครั้งนี้ 

: - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
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ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ : 69 ปี 
สัาชาติ : ไทย 
ที่อยู ่ : 74/8 หมู่ 3 แขวงบางขนุน เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
วุฒิการศึกษา : - Doctor of Philosophy (Economics), University of Pennsylvania, USA 

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการภายนอก : - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 10 ปี 1 เดือน 
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ ธันวาคม 2551) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้  
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา 
ในครั้งนี้ 

: - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 
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ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรียา เบาจพลชัย 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
อายุ : 64 ปี 
สัาชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 1002 ซอยการไฟฟ้าภูมิภาค 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
วุฒิการศึกษา : - พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการภายนอก : - Audit Committee Forum 2018:  Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of 
Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Thailand’s 9th National Conference on Collective Action against Corruption “Disrupting 
Corruption”  โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices"  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Ethical Leadership สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- 2017 Flagship Conference “the Sustainability Imperative”, Singapore Institute of Directors 
- Annual Convention 2016 "Thriving in a Changing World", United Kingdom Institute of Directors  
- หลักสูตร Driving Company Success with IT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Certification Update สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผู้บริหาร (The Executive Program) มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี 

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ไม่มี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)  บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไม่มี 
จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
  คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 8 ปี 8 เดือน  ปี 
(ณ กุมภาพันธ์ 2562)  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ มิถุนายน 2553) 
  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อ เมษายน 2561) 
  บมจ. ธนาคารทิสโก้  
  (ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้) 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา 
ในครั้งนี้ 

: - ไม่มี 
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ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 14. การประชุมสามัญ 
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ 
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการก าหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าว

โดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้ 
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันท าหนังสือร้อง

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรีย กประชุมไว้
ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีค าร้องขอเช่นว่านั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

ข้อ 16. ค าบอกกล่าวนัดประชุม 
ให้ส่งค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามต าบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุม

ไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผู้ถือหุ้นพ านักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งค าบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์
ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พ านักอยู่นอกประเทศไทย ค าบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และ
ยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน 

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 
3 วัน 

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป 
ค าบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม

สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย 

ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม 
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องด าเนินการประชุ ม

ให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี 
และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน 
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน
ก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 18. องค์ประชุม 
องค์ประชุมส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 
หากเมื่อครบก าหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจ านวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประ ชุม

ที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและ
ให้นัดประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้
ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 19. การด าเนินการประชุม 
ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน

ในที่ประชุมแทน ในกรณีที่ไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดั บ
ระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้น  
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรึกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้ 

ข้อ 20. การออกเสียง 
ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหุ้นห นึ่ง

ที่ตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้ก าหนดให้ท าโดยวิธีใด 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ

ของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ข้อ 21. การมอบฉันทะ 
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

หมวดที่ 4 กรรมการ 

ข้อ 22. จ านวนกรรมการ 
ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว โดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามจ านวนที่ก าหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงม ี

ข้อ 24. วาระการด ารงต าแหน่งและการออกจากต าแหน่งของกรรมการ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการ

ในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 25. การพ้นต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 
นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 
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ข้อ 26. การถอนและตั้งแทนในต าแหน่งที่ว่าง 
ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีต าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการ

เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นก าหนดเวลาดังที่ระบุไว้ในข้อ 24. ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่  
ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบ
ต าแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับตั้งนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลา 
ที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ 
กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ข้อ 38. เงินปันผล 
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หรือไม่สามารถด ารงเงินกองทุน

ได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผล

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงาน

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง

ผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือ

บางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ภายใต้บังคับเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดและจัดสรรเงินก าไรส่วนที่เหลือโอนเข้าเป็นก าไรสะสม

โดยไม่ได้จัดสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 39. ทุนส ารอง 
บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
ในกรณีที่หน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งขึ้นนั้น จะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท ณ ขณะนั้นยังไม่ได้รับความเห็นชอบเช่นว่านี้  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ 
(2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น 
ในกรณีที่ต าแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงก่อนครบก าหนด ให้คณะกรรมการด าเนินการตาม (1) หรือ (2) โดยอนุโลม 
ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของ

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่าง

เวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2561 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบขึ้น 
เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR 
Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

 
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR 
Code Reader, Facebook, และ LINE เป็นต้น 

 

ส าหรับระบบ Andriod 

 
1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ LINE 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE 

เข้าไปใน LINE  เลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน)  เลือก QR Code  สแกน QR Code 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Facebook 

เข้าไปใน Facebook  เลือก ค้นหา / Search แถบด้านบน  เลือกสัญลักษณ์ QR Code  สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

(ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุม ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป) 
 

 
 
หมายเหตุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม 

- ส าหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถส่วนตัว บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้ที่บริเวณชั้น บี1 ถึง บี4 ของอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 
- ส าหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถประจ าทาง รถประจ าทางที่ผ่านอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ได้แก่ 17 89 149 และ 173  
- ส าหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส กรุณาลงที่สถานีศาลาแดง ทางออก 4 
- ส าหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที กรุณาลงที่สถานีสีลม ทางออก 2 หรือสถานีลุมพินี ทางออก 2 
- ส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น เก้าอี้รถเข็น กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ที่หมายเลข 0 2633 6805 

หรือ 0 2633 6814 เพื่อจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
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บันทึก 
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บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




