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เรื่อง

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติ
กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น.)
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งเรียกประชุมโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดาเนินการประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามเสนอ
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. พิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการดาเนินธุรกิจพร้อมคาอธิบายประกอบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ไว้อย่างชัดเจนใน “รายงานจากคณะกรรมการ” ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี ตามเอกสารแนบ 2 และ 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2563
ดังปรากฏในรายงานประจาปี
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบ
บัญชี งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยสรุป
เป็นภาพรวมดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม
กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม
275,443
235,981
39,462
6,063
7.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30,432
7,316
23,116
5,059
6.32

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563 และการจ่ายปันผล
วัตถุ ประสงค์ และเหตุ ผล ในปี 2563 บริษั ท และบริ ษั ท ย่ อยมี ก าไรหลั ง หั กส่วนของผู้ถื อ หุ้ นส่วนน้ อ ยตามงบการเงิ นรวมจ านวน
6,063,861,445 บาท ลดลง 1,209,336,207 บาท จากปี 2562 ทั้ งนี้ หากไม่ รวมส่ วนของผู้ ถื อ หุ้ นส่ วนน้ อ ย บริ ษั ท และบริ ษั ทย่ อย
มีกาไรสุทธิในปี 2563 จานวน 6,063,482,814 บาท
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินปันผล
จะต้องจ่ายจากกาไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2563 บริษัท
ไม่จัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทมีกาไรจากผลการดาเนินงาน และกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
8,086,785,596
เงินปันผลจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
(6,205,042,716)
กาไรสุทธิของบริษัทสาหรับปี 2563
5,059,295,195
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด
31,502,734
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2563

6,972,540,809

กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2563 มีจานวน 6,972,540,809 บาท โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสารองตามกฎหมายเต็มจานวนแล้ว
บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ เหมาะสมตามผลการดาเนินงานและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงรักษาอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่แข็งแกร่งและเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ
6.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตามอัตราที่เสนอ คิดเป็นจานวนเงินรวม 5,044,129,543 บาท หรือ
คิดเป็นอัตราร้อ ยละ 83.2 ของก าไรจากผลการดาเนิ นงานตามงบการเงินรวมเที ยบกับอัตราร้ อยละ 85.4 ของการจ่ ายเงิ นปั นผล
จากผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2562 ทั้ งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้น
ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ
ณ สิ้นปี 2563 เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 21.86 และ
อัตราส่วนเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ ร้อยละ 17.48 เที ยบกับระดับเงิ นกองทุ นตามกฎหมายกาหนดที่ ร้อยละ 11 และ
ร้อยละ 8.5 ตามลาดั บ ซึ่งเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเติบโต และรองรับความไม่แน่นอนตลอดจนความผันผวนในอนาคต โดยกาไร
จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2563 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล จะไม่ถูกจัดสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์
การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย.
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน
สาหรับปี 2563 และการจ่ายปันผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ไม่จัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
- จัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 6.30 บาท
คิดเป็นจานวนเงินรวมประมาณ 5,044 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 83.2 ของกาไรจากผลการดาเนินงานตามงบการเงิน
รวมเทียบกับอัตราร้อยละ 85.4 ในปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ กาหนดไว้ โดยกาหนด
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกาหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่
17 พฤษภาคม 2564
- ไม่จัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับ ปี 2563 ตามงบการเงินรวม ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกาหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทสาหรับปี 2564 ตามแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
สังกัดบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2564 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีผลการปฏิบัติงาน
เป็นที่ น่ าพอใจ ทั้ งนี้ ผู้สอบบัญชี ที่ ได้รั บการเสนอชื่อ ทุ กท่ านต้อ งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2564 จานวนไม่เกิน 10,630,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจานวนไม่เกิน
750,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 (เก้า) บริษัท เป็นจานวนรวมไม่เกิน 9,880,000 บาท ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4499 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษั ท สาหรั บ ปี 2564 โดยผู้สอบบั ญชี คนใดคนหนึ่ งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบั ญชี ได้ ทั้ งนี้ ผู้ สอบบั ญ ชีที่ ได้ รั บ
การเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564
จานวนไม่เกิน 750,000 บาท
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6. พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กาหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกัน
ในคราวเดียว โดยให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
ปรากฏตามเอกสารแนบ 9
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึง
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมาย และอื่นๆ ตลอดจนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการต่อไป
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บริษัทตระหนักถึงสิทธิ และความเท่ าเที ยมกั นของผู้ถือหุ้ นในการแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุ กรายรวมถึง ผู้ถือหุ้ น
รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเมื่อพ้น
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวนกรรมการที่
13 (สิบสาม) ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 12 (สิบสอง) ท่าน และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายใหม่ 1 (หนึ่ง) ท่าน คือ นายกนิช
บุณยัษฐิติ ด้วยพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานที่สาคัญ โดยเฉพาะด้านกฏหมาย
ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการยังเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อ ไปนี้เป็ นกรรมการ ซึ่ งบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อทุ กท่ านได้ รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยแล้ว รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายกนิช บุณยัษฐิติ
นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก (รวม 9 ปี 8 เดือน หากได้รับเลือก
และดารงตาแหน่งจนครบวาระนี้ ) รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (รวม 13 ปี 6 เดือน หากได้รับเลือกและดารง
ตาแหน่งจนครบวาระนี้ ) และศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร (รวม 13 ปี 3 เดือน หากได้รับเลือกและดารงตาแหน่งจนครบวาระนี้ )
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนมีความเห็นว่ากรรมการทั้ ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ และ
ความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสมและจาเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง
ที่ ผ่านมากรรมการทั้ ง 3 ท่ าน ปฏิบัติ หน้ าที่ ได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทมาโดยตลอด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการของบริษัทที่ 13 (สิบสาม) ท่าน และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ เนื่องจาก
เห็นว่ากรรมการทั้ง 13 (สิบสาม) ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อีกทั้งกรรมการปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อทุกท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว นอกจากนี้ นายปลิว มังกรกนก รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร นายสถิตย์ อ๋องมณี ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม และ นายกนิช
บุ ณยั ษฐิ ติ เป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ ตามนิ ยามกรรมการอิ สระที่ บริ ษั ท ก าหนด สามารถให้ ความเห็ นได้ อ ย่ างเป็ นอิ สระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ สาหรับการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสาหรับการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษัท
7. พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วั ตถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผ ล คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทนเป็ นผู้ ท บทวนค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ น ประจ าทุ ก ปี
เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม อุ ตสาหกรรมที่ อยู่ ในระดั บเดี ยวกั น ซึ่งค่ าตอบแทนกรรมการส าหรั บปี 2564 ได้ผ่ านการพิ จารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอั ตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ ปรึกษาในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม เท่ากับอัตราที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 รวมถึงรถยนต์ประจา
ตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือประกันสุขภาพสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป ตลอดจนการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
คณะกรรมการตามที่ ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น อาจกาหนดค่ าตอบแทนหรือ ผลประโยชน์อื่ นเพิ่ม เติมสาหรับกรรมการที่ได้รั บ
การมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
คะแนนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
8. ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง เนื่องด้วย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจะพิจารณาทางเลือกสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
โดยให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น
โปรดพิ จารณามอบฉั นทะให้ แก่ กรรมการอิ สระของบริ ษั ทเข้ าประชุ มแทนการเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง โดยท่ านสามารถแจ้ ง
ความประสงค์ ในการลงคะแนนเสี ยงในทุ กวาระ เพื่ อ ให้ กรรมการอิ ส ระลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ ของท่ านได้ อ ย่ างชั ด เจน
ตามเอกสารแนบ 8 และได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับเอกสารแสดงตนมายังบริษัทก่อนเริ่มการประชุม
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอเรียนว่ามีจานวนที่นั่งในห้องประชุมจากัด ตามข้อกาหนดของ
หน่วยงานทางการ โดยกาหนดระยะห่างระหว่างที่ นั่ งตามมาตรการด้านสาธารณสุข และขอความร่วมมือท่ านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
ที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บริษัทกาหนดอย่างเคร่งครัด
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่
วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ www.tisco.co.th และหากท่านมีข้อสงสัยหรือคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมท่านสามารถส่งคาถามล่วงหน้ามาที่
อีเมล tisco_cs@tisco.co.th หรือซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังสานักเลขานุการบริษัท บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จ ากั ด (มหาชน) ชั้ น 21 อาคารทิ ส โก้ ท าวเวอร์ ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร 10500 ภายในวั น ที่
20 เมษายน 2564 โดยระบุชื่อและช่องทางการติดต่อ เพื่อที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้
อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
โปรดนาหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามเอกสารแนบ 8 พร้อมเอกสารแสดงตน ในการแสดงสิทธิ
เข้าร่วมประชุมที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564
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บริ ษั ท ขอเรี ย นให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเรี ย กดู ร ายงานประจ าปี 2563 และรายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยการสแกนรหัสคิวอาร์จากหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่มสามารถติดต่อ
ขอรับได้ที่สานักเลขานุการบริษัท ตามอีเมลและที่อยู่ที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการ

สานักเลขานุการบริษัท
อีเมล tisco_cs@tisco.co.th
โทรศัพท์ 0 2633 6805, 0 2633 6874
โทรสาร 0 2633 6818

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความสาคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
จึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวเพื่อแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้ที่เว็บไซต์
www.tisco.co.th กรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทนขอให้ผู้ถือหุ้นดาเนินการแจ้งให้ผู้รับมอบฉันทะ
ทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
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เอกสารแนบ 1
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สานักงานใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ทาหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธาน”) และแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่ามีกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สังเกตการณ์
จากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม โดยได้แนะนาเป็นรายบุคคลดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.3333 ของจานวนกรรมการทั้งหมด คือ
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ
5. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
8. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
กรรมการบริหาร และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
9. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการอานวยการกลุ่มทิสโก้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
กรรมการกากับความเสี่ยง กรรมการบริหาร
และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. นายสถิตย์ อ๋องมณี

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
1. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
2. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมการบริหาร และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
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ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม 11 ราย (* ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมำยให้บริหำรจัดกำร ในบริษัทย่อย) คือ
1. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบรรษัทธนกิจ
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
2. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยสินเชื่อรำยย่อย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
3. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดีและบริกำรธนำคำร
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
4. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด)
5. นายชาตรี จันทรงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง
6. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริหำรกำรขำยและ
กำรตลำดสินเชื่อรำยย่อย 1 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
7. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
8. นายพิชา รัตนธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ธุรกิจธนบดี
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน))
9. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ
และเลขานุการบริษัท
10. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด)
11. นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(* กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด)
ผู้สังเกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุม คือ
1. นางสาววรารักษ์ วงษ์ภู่
ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
2. นางสาวนภัสวรรณ พรเลิศ
ผู้จัดการ
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจาปี 2563 ของบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก
การจัดประชุมยังอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทจึงต้องกาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจทาให้เกิดความล่าช้าและทาให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้ รับ
ความสะดวก ประธานได้กล่าวขออภัย และขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมืออย่างดียิ่ง ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่าเพื่อสุขอนามัยของ
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะดาเนินการประชุมให้สั้น กระชับ รวมทั้งงดใช้ไมโครโฟนสาหรับการสอบถามในห้องประชุม สาหรับผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะสอบถาม ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน
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บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด เป็นผู้ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อ บังคับของบริษั ท โดยบริ ษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด ได้ จัดเจ้าหน้ าที่ เข้าสังเกตการณ์การลงทะเบี ยนเข้าประชุมและ
การนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยัง
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไป
ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็ นว่าสาคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
จากนั้น ประธานได้ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับของบริษัท
เลขานุการบริษัท ชี้แจงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกาหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 18 และมาตรา 21 กาหนดห้ามมิให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้
ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่ าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินโดยฝ่าฝืน บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุ้น
ในส่วนที่ เกินนั้นใช้ ยันต่อสถาบันการเงินดังกล่าวมิได้ และสถาบันการเงินนั้นจะจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่ นใดให้แก่บุคคลนั้ น
หรือให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นในส่วนที่เกินมิได้
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วม
ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน (กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัส โตเดียนในประเทศไทย) สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและระบุการออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้ว ย หรือ งดออกเสียง บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งการประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนาคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจานวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
สาหรับผู้ถื อหุ้นที่ ประสงค์ออกจากการประชุมก่อ นการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ลงทะเบียน พร้ อมส่งบัตรลงคะแนนคืนให้แก่
เจ้าหน้าที่บริษัทบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษ
ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทนการใช้ไมโครโฟน คาถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้าเพื่อขอให้พิจารณาตอบในที่ประชุมจะได้รับ
การชี้แจงเมื่อถึงระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง ส่วนคาถามอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่ กาหนดจะได้รับการชี้แจงในระเบี ยบวาระที่ 8
ซึ่งเป็นวาระปรึกษากิจการอื่นๆ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 205 ราย และผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะ จานวน 1,429 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,634 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น
486,483,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7606 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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หลังจากที่ประธาน ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก
38 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 37 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 243 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
จานวน 1,466 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,709 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 486,975,819
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8221 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
จากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงซักถาม
หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย
ระเบียบวาระที่ 2

จานวน
จานวน
จานวน

486,829,866 เสียง
0 เสียง
87,600 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000

พิ จารณาให้ สั ตยาบั นการด าเนิ นงานของคณะกรรมการที่ ได้ ก ระท าในปี 2562 ดั งปรากฏในรายงาน
ประจาปี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดาเนิน งานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2562 ดังปรากฏในรายงาน
ประจาปี
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะนาเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2562 และเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า 1-2 ของรายงาน
ประจาปี และเอกสารแนบ 3 หน้า 20-21 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2562
ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธานได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ
ดร. เฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้
1. ความสามารถในการรองรับสถานการณ์ที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามปกติ หลังจากสิ้นสุดการปรับโครงสร้างหนี้
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
2. บริษัทได้ประเมินและจัดทาแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 หรือไม่ อย่างไร
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจสถาบันการเงินกลุ่มธุรกิจกองทุน
รวม และกลุ่มธุรกิจจัดการกองทุนทั้งหมด และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดเมื่อใด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทางการและ
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สถาบันการเงินได้ร่วมมือกันประคับประคองสถานการณ์ให้คลี่คลายในทางที่ดี สาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในระยะที่ 2 กลุ่มทิสโก้ได้ประเมินเหตุการณ์ตั้งแต่ระยะที่ 1 แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือลูกค้าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง แต่จะนานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจโลก มิใช่ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินไทยเท่านั้น สาหรับหนี้ที่
ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (Non-performing Loan: NPL) ซึ่ ง จะมี ก ารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น นั้ น กลุ่ ม ทิ ส โก้ จ ะได้ ติ ด ตามและประเมิ น ผลกระทบ
อย่างใกล้ชิด
กลุ่มทิสโก้มีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาพบว่า ประมาณร้อยละ
90 ของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถชาระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด และมีสัญญาณที่ดีจากจานวนลูกหนี้ที่ขอปรับโครงสร้างหนี้
ที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบได้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
ในสถานการณ์ปกติ กลุ่มทิ สโก้ได้จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ทุ กไตรมาสตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด อีกทั้งยังจัดทาแผนธุรกิจในระยะ 3 ปี ซึ่งทบทวนทุกไตรมาส และหากประเมินสถานการณ์ในกรณีเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นได้ (Worst
Case Scenario) กลุ่มทิสโก้ก็ยังคงมีฐานะการเงินและมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถึงแม้ NPL และการกันเงินสารองจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
ทั้งนี้อยู่บนสมมติฐานในระยะเริ่มต้น เนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้ยังไม่สะท้อน NPL ที่แท้จริงอีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการ
กาหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อชะลอการเกิด NPL และช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถผ่าน
สถานการณ์นี้ไปได้
ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินไทยได้บริหารจัดการแบบระมัดระวังมาโดยตลอด ทาให้ปัจจุบันสถาบันการเงินไทย
มีความแข็งแกร่ งสูง มีอัตราส่วนเงิ นกองทุ นต่อ สินทรัพย์เสี่ยง (Capital Ratio) ทั้ งระบบตามมาตรฐานสากลอยู่ที่ ร้อยละ18 ซึ่งสู งกว่ า
อัตราส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ในขณะที่สถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 11 ซึ่งควรมีอัตรา
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่สูงกว่าสถาบันการเงินไทย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลข NPL และ
การกันเงินสารองจะปรับตัวเพิ่มขึ้น และส่งผลเชิงลบต่อกาไรสุทธิ แต่ระบบสถาบันการเงินไทยยังคงมีความแข็งแกร่ง
ส่วนเศรษฐกิจไทย ภาครัฐได้สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
รวมถึงดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยยังคงเกินดุลอยู่ แม้ค่าเงินบาทจะยังคงแข็งค่าก็ตาม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเสริมว่ากรณีที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เป็นผลมาจากโครงสร้าง
การส่งออกของประเทศไทย เมื่อมีการส่งออกน้อย การนาเข้าสินค้าจึงน้อยลงไปด้วย
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้นทั กท้ วงหรื อซั กถามเพิ่ม เติม ประธานจึงเสนอให้ที่ ประชุ มพิ จารณาลงมติ ให้ สัตยาบั นการดาเนินงานของ
คณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ ให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย
ระเบียบวาระที่ 3

จานวน
จานวน
จานวน

486,463,718 เสียง
112,100 เสียง
351,000 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9770
0.0230

พิ จ ารณารั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบก าไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยรายงานประจาปีดังกล่าวได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ นาเสนอต่อที่ประชุม
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม และขอให้นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส สายควบคุ ม การเงิ น และบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดและการวิ เ คราะห์
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม
กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม
298,304,095
259,107,981
39,196,114
7,273,198
9.08

งบการเงินเฉพาะกิจการ
32,315,764
8,041,819
24,273,945
6,224,284
7.77

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ
นายบาซัน กูมาร์ ดูการ์ ได้สอบถามว่าบริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนการกู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank) ให้มากขึ้นได้หรือไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (R/P Rate) อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ทาให้การกู้ยืมระหว่าง
ธนาคารมีต้นทุนต่าที่สุด แต่หากคานึงถึงความมั่นคงแล้วเห็นว่าการรับเป็นเงินฝากจะมีความมั่นคงมากกว่า แม้ว่าต้นทุนจะสูงกว่าก็ตาม
ที่ผ่านมาบริษัทเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินสุทธิ (Net Lender) ในตลาดการกู้ยืมระหว่างธนาคารมาโดยตลอด เนื่องจากเห็นว่ามีความผันผวนในตลาด
สูงเกินไป
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity) ในระบบการธนาคารปัจจุบัน เป็นอย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้กล่าวว่าสภาพคล่องทางการเงินในระบบการธนาคารของประเทศไทยปรับตัวเพิ่ มขึ้นตลอด
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ ผ่านมา บริษัทได้ติดตามสภาพคล่องส่วนเกิน (Excess Liquidity) ในระบบอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ
ประมาณ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งเห็นว่าระบบธนาคารปัจจุบันมีสภาพคล่องส่วนเกินในปริมาณที่สูงเพียงพอ
นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุ นไทย สอบถามว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อ
รายได้รวม (Cost to Income ratio) ที่สูงกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 4 นั้น บริษัทคาดว่าปีนี้จะลดลงได้หรือไม่ และบริษัทมีแผนแก้ไขอย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่าระดับของ Cost to Income Ratio ต้องอาศัยหลายปัจจัยพิจารณาประกอบกัน ซึ่งทาง
คณะกรรมการได้กาหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ชัดเจนในเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ประธานเสริ ม ว่ า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนได้ ก าหนดกรอบการบริ ห ารและ KPI ที่ ชั ดเจนในแต่ ล ะปี
และที่ผ่านมาบริษัทพยายามปรับเปลี่ยนต้นทุนการบริหารเป็นต้นทุนแปรผันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับผลตอบแทนที่ดี
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ทั ก ท้ ว งหรื อ ซั ก ถามเพิ่ ม เติ ม ประธานจึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ลงมติ รั บ รองงบแสดงฐานะทางการเงิ น
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

486,843,825
112,100
7,100

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9770
คิดเป็นร้อยละ 0.0230
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ระเบียบวาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรจากผลการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี 2562 และการงดจ่ า ยปั น ผล
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานเสนอให้ที่ ประชุม พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2562 และการงดจ่ายปันผล และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยขอให้นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ นาเสนอต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ตามงบการเงินรวมจานวน 7,273,197,652 บาท เพิ่มขึ้น 229,456,622 บาท จากปี 2561 ทั้ งนี้ หากไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิในปี 2562 จานวน 7,270,233,420 บาท
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงิน
ปันผลจะต้องจ่ายจากกาไรที่เป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 39 บริ ษั ท ต้ อ งจั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้ เ ป็ น ทุ น ส ารองไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งในปี 2562 บริษัทไม่จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทมีกาไรจากผลการดาเนินงาน การจ่ายปันผลระหว่างกาล และกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บำท)

กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2562
เงินปันผลจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561
กาไรสุทธิของบริษัทสาหรับปี 2562
ปรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลสาหรับปี 2562
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายปันผล

7,482,642,602
(5,604,428,774)
6,224,284,071
(15,712,303)
8,086,785,596
(6,205,149,743)
1,881,635,853

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบ
จากการเลื่อนกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิ ทธิ
ในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นจานวนเงินรวม 6,205,149,743 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 85.4
ของกาไรจากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม เทียบกับอัตราร้อยละ 79.9 ในปี 2561
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 และ
การงดจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้
- ไม่จัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
- งดจ่ายปันผลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 เพิ่มเติม เนื่องจากคณะกรรมการได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 7.75 บาท คิดเป็นจานวนเงินรวมประมาณ 6,205 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ
85.4 ของกาไรจากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลดังกล่าว เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- จัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกาไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ
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1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความชัดเจน ผลกระทบ และเหตุผล ในการออกนโยบายกลางให้งดจ่าย
ปันผลระหว่างกาลและงดซื้อหุ้นคืนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งความเห็นส่วนตัวมองว่าเรื่องดังกล่าวควรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละ
สถาบันการเงิน และสอบถามว่านโยบายกลางดังกล่าวรวมถึงการจ่ายปันผลประจาปีด้วยหรือไม่
2. นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายกลาง ให้ งดจ่าย
ปันผลระหว่างกาลของธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างไร และบริษัทคาดว่าจะสามารถจ่ายเงิน
ปันผลได้อีกหรือไม่
3. นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมบริษัทที่จ่ายปันผลในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง และขอทราบมุมมองของบริษัท
ในกรณีที่อาจเกิดผลกระทบด้านลบต่อบริษัทค่อนข้างมาก บริษัทสามารถคาดการณ์และยังคงจ่ายปันผลประจาปีได้เช่นเดิมหรือไม่
4. นายวีระศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้และอัตราการจ่ายปันผลในปีถัดไป
5. นายกรกช เจษฎาอารักษ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปีหน้าจะจ่ายปันผลเหมือนเดิมหรือไม่
6. ดร. เฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงนโยบายการจ่ายปันผลในปีถัดไปเป็นเช่นไร และบริษัทมีแนวความคิด
จะซื้อหุ้นคืนเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนหรือไม่ อย่างไร
ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มทิสโก้ชี้แจงโดยสรุปต่อที่ ประชุมว่า การที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยออกนโยบายกลางให้งดจ่าย
ปั น ผลระหว่ า งกาลและงดซื้ อ หุ้ น คื น นั้ น คาดว่ า เป็ น นโยบายเชิ ง ป้ อ งกั น ที่ ต้ อ งการให้ ส ถาบั น การเงิ น ในประเทศไทยชะลอและ
ใช้ ความระมั ดระวั งในการพิ จารณาจ่ ายปันผลระหว่ างกาล เนื่ อ งด้วย NPL และผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส
COVID-19 ยั ง ไม่ มี ความชั ด เจน อี ก ทั้ งธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ ก าหนดให้ ส ถาบั น การเงิ น ต้ อ งจั ดท า Stress Test เพื่ อ ประเมิ น
เสถียรภาพของสถาบันการเงินในประเทศไทยในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะพิจารณาจ่ายปันผล และการซื้อหุ้นคืนก็ถือเป็นการจ่าย
ปันผลประเภทหนึ่ง จึงถูกรวมไว้ด้วย ประกอบกับธนาคารกลางในยุโรปหลายแห่งได้มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้ว
ดังนั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงน่าจะพิจารณาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
สถาบันการเงินของไทยทั้งระบบมี Capital Ratio อยู่ที่ร้อยละ 18 เทียบกับธนาคารในอเมริกาและยุโรปซึ่งมี Capital Ratio อยู่ที่
ระดั บต่ ากว่ าเพียงร้อ ยละ 11-12 จะเห็นได้ว่ าระบบสถาบันการเงิ นไทยมี เสถียรภาพที่ แข็งแกร่ ง จึงคาดว่าธนาคารแห่ งประเทศไทย
เพียงต้องการให้สถาบันการเงินใช้ความระมัดระวังเท่านั้น หากสถานการณ์คลี่คลายลงเชื่อว่าจะสามารถดาเนินการตามปกติได้ แต่ทั้งนี้
ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคต ส่วนมุมมองที่ บริษัทคาดการณ์ในอีก 6 เดือนข้างหน้าเห็นว่าประเทศไทย
สามารถบริหารจัดการได้ และโดยเฉลี่ยแล้วสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคงกว่าประเทศอื่น ดังนั้น ผลกระทบก็อาจจะน้อยกว่า กล่าวโดย
สรุ ป คื อ ระบบสถาบั น การเงิ น ไทยยั ง มี ค วามสามารถในการจ่ า ยปั น ผล โดยขึ้ น อยู่ กั บ ผลประกอบการและนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สาหรับกรณีของบริษัทเองก็คงต้องประเมินจากปัจจัยข้างต้นเช่นกัน
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายกลางที่ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมานั้นถือเป็นนโยบายเชิงป้องกันให้กับสถาบัน
การเงิน อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ถือหุ้นคงให้ความสนใจต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท เช่น อัตราการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ได้ชี้แจงไปก่อนหน้า แต่ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ย่อมส่งผลให้กาไร
ของธนาคารลดลงจากการกันเงินสารองที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของ NPL อันเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้สถาบันการเงิน
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งบริษัทเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เพียงแต่สถาบันการเงินต้องคานึงถึงความสามารถของตนด้วย เนื่องจาก
สถาบันการเงินมีรายได้ดอกเบี้ยเป็นหลัก การพักชาระหนี้เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน ถึง 1 ปี อาจจะทาให้ระบบสถาบันการเงินเสียหายได้
หากอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของทั่วโลกที่ ลดลง ก็คาดว่ากาไรของบริษัท
น่ าจะมี แนวโน้ มลดลงเช่ นกั น และอาจส่ งผลให้ เงิ นปั นผลลดลงตามไปด้ วย ส าหรั บนโยบายกลางให้ งดจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่ างกาลนั้ น
ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการให้สถาบันการเงินทุกแห่งใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ระยะแรก ส่วนการจ่ายปันผลประจาปีนั้น หากสถาบันการเงินมีกาไรมีสถานะทางการเงินที่ดี และควบคุม NPL ได้
ธนาคารแห่งประเทศไทยคงไม่ดาเนินการในสิ่งที่จะท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่บริษัทคาดการณ์
เท่านั้น
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ส่วนการซื้อหุ้นคืนเกิดจากในช่วงที่ ผ่านมาสถาบันการเงินบางแห่งเห็นว่าเงินกองทุนของตนอยู่ในระดับที่ สูงเกินความจาเป็น
หรื อ อาจเห็ น ว่ าราคาหุ้ น ในตลาดหลั กทรั พ ย์ มี มู ลค่ าลดลงจนอยู่ ในระดั บที่ ต่ ากว่ ามู ลค่ าทางบั ญ ชี ทั้ งนี้ บริ ษั ท ยั งไม่ มี แนวความคิ ด
ที่จะซื้อหุ้นคืน และเห็นด้วยกับนโยบายกลางให้สถาบันการเงินงดซื้อหุ้นคืนซึ่งส่งผลให้ระดับเงินกองทุนของสถาบันการเงินลดลง
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนบริหารเพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้เน้นย้ากับทางผู้บริ หารให้สร้าง
ผลตอบแทนสูงสุดและดาเนินกิจการอย่างระมัดระวังอยู่บนเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทั กท้ วงหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มทิ สโก้จึงเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ
การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 และการงดจ่ายปันผล
ที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นได้มีม ติ อนุมั ติการจัดสรรกาไรจากผลการด าเนิ นงานสาหรับปี 2562 และการงดจ่ายปั นผลตามที่ เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

486,964,795 เสียง
200 เสียง
1,200 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2563

ประธานเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละการก าหนดค่ า ตอบแทนส าหรั บ ปี 2563 และขอให้
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้ งต่ อ ที่ ประชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ .ศ. 2535
และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัททุ กปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีบริษัทสาหรับปี 2563 ตามแนวปฏิบัติเรื่อง
การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต
และ/หรือ นางยุพดี สัจจะวรรณกุล และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สาหรับปี 2563 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญ ชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยแล้ว โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2563 จานวนไม่เกิน 10,530,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทน
ของบริษัทจานวนไม่เกิน 750,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจานวนรวมไม่เกิน 9,780,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิ สโก้สาหรับปี 2563 รวมจานวน 10,530,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 4.9 หรือ 490,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานผู้สอบบัญชี เพื่อการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานบัญชีใหม่และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นตามจานวนสาขาและธุรกิจ ที่ ขยายตัวของบริษัท ไฮเวย์ จากัด
สาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ลดลงของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้ จากัด เป็นเพราะบริษัทมีแผนที่จะชาระบัญชีในปีนี้
ในปีนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น โดยในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นจานวน 520,000 บาท
ให้ แก่ ผู้ สอบบั ญ ชี ซึ่ งเป็ นค่ าบริ การการสอบทานคุ ณภาพของงานตรวจสอบภายในตามแนวปฏิ บั ติ ข องธนาคารแห่ งประเทศไทย
ซึ่งกาหนดให้ดาเนินการทุก 5 ปี
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถื อหุ้นแต่งตั้ ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางยุพดี สัจจะวรรณกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4819 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 สังกัดบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรับปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี
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ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2563 จานวนไม่เกิน
10,530,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจานวนไม่เกิน 750,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท
เป็นจานวนรวมไม่เกิน 9,780,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในระเบียบ
วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2563
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย
ระเบียบวาระที่ 6

จานวน
จานวน
จานวน

486,738,137 เสียง
219,000 เสียง
11,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9550
0.0450

พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 และ 7 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ดังนั้น เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ ดี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ ประชุมใน
ระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการประชุมในวาระที่ 6 และ 7
ที่ประชุมเลือก คุณกฤษณา ธีระวุฒิ ผู้ถือหุ้น ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมในวาระที่ 6 และ 7 และขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจง
รายละเอียดในวาระที่ 6 ต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทที่กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปีทุกครั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทั้งคณะครบวาระการดารงตาแหน่งพร้อมกัน
ในวันนี้ ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็นการพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการ
ในการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กาหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
จานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในการนี้คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาจานวนกรรมการที่เหมาะสม
ในการกากับดูแลกิจการบริษัท คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการที่ มีต่อบริษัท
โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสม จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดจานวน
กรรมการที่ 12 ราย โดยแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
คุณกฤษณา ธีระวุฒิ ผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า ในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจานวนกรรมการที่ 12 ราย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจานวนกรรมการที่ 12 ราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

448,197,553 เสียง
38,769,390 เสียง
2,000 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

92.0386
7.9614

จากนั้ น เลขานุ การบริ ษั ท ชี้ แจงว่ าในส่ วนของการแต่ งตั้ งกรรมการ ข้ อ บั งคั บของบริ ษั ท ข้ อ 23 และข้ อ 24 ก าหนดให้ น า
หลักเกณฑ์และวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญั ติบริษั ท
มหาชนจากัด มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการแต่งตั้งตัวแทนเข้ารับตาแหน่งกรรมการ
มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุ กรายเสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการเป็ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กั น ยายน ถึ ง วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2562
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาความรู้
ความสามารถ ประวั ติ และประสบการณ์ ในด้านต่ างๆ เป็ นผู้ มีความเข้าใจอย่ างเพี ยงพอในด้ านการเงิ นและการธนาคาร เศรษฐกิ จ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และอื่นๆ โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร ตลอดจนการกากับดูแลกิจการที่ดี
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์คณะที่ เหมาะสมที่ สุด ทั้ งนี้ บุคคลที่ ได้รับคัดเลือกให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุ น คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแล
กิจการของทิสโก้
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่ เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทของบุคคลที่ ได้รับการคัดเลือก
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง
บุคคลดังต่ อไปนี้ เป็นกรรมการ ทั้ งนี้ ประวัติ ของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่ อ ปรากฏในหนั งสือ บอกกล่ าวเชิ ญ ประชุ ม ที่ ได้จั ดส่งไปให้
ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว
รายนาม
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
6. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
7. นายสถิตย์ อ๋องมณี
8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
9. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
11. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
12. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

ตาแหน่งที่เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการเสนอแต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระที่ ด ารงต าแหน่ ง เกิ น กว่ า 9 ปี ต่ อ เนื่ อ งกั น ในครั้ ง นี้ จ านวน 2 ท่ า น ได้ แ ก่
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร เนื่องจากทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสม และจาเป็นต่อการสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความโปร่งใสในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จึงได้อนุมัติ “นโยบายการประเมินความเป็นอิสระของ
กรรมการ” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จากการประเมินความเป็นอิสระ พบว่า กรรมการอิสระทุกท่านยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระได้
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง
กรรมการตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 12 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อีกทั้ งกรรมการปัจจุบันได้ป ฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ นายปลิว มังกรกนก, รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร, นายสถิตย์
อ๋องมณี, ดร.จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ และ ดร. กุลภัทรา สิโรดม เป็นผู้มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
คุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณกฤษณา ธีระวุฒิ ผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถามแต่ประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายปลิว มังกรกนก
นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายชือ-เหา ซุน (โฮวิร์ด ซุน)
นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ระเบียบวาระที่ 7

เห็นด้วย
369,973,117
947,901,965
401,835,147
289,718,848
290,330,648
399,521,387
390,556,896
405,445,526
371,400,591
784,073,783
399,760,247
401,823,147
5,452,341,302
6,142,700
24,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ไม่เห็นด้วย
36,941,309 เสียง
33,426,965 เสียง
5,079,279 เสียง
117,188,578 เสียง
116,576,778 เสียง
7,386,039 เสียง
16,396,306 เสียง
1,461,900 เสียง
35,506,835 เสียง
5,079,279 เสียง
5,079,279 เสียง
5,079,279 เสียง
385,201,826 เสียง

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คุณกฤษณา ธีระวุฒิ ผู้ดาเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และขอให้เลขานุการ
บริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ ประชุมดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ
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อนึ่ง กรรมการของบริษัทอื่นในกลุ่มทิสโก้ที่มิได้ดารงตาแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่ จ่ ายให้กับกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โดยให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็น
พนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษา ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม สาหรับปี
2563 ในอัตราเดิม เนื่องจากสภาวะอัต ราเงินเฟ้อต่า ปรากฏรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันและอัตราค่าตอบแทน
กรรมการที่เสนอดังนี้
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(หน่วย: บำท)

พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
คณะกรรมการ
ประธาน
240,000
60,000
กรรมการ
50,000
50,000
ที่ปรึกษา
40,000
คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
60,000
กรรมการ
50,000
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธาน
60,000
กรรมการ
50,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
60,000
กรรมการ
50,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธาน
60,000
กรรมการ
50,000
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธาน
60,000
กรรมการ
50,000

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
240,000
50,000
40,000

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(ร้อยละ)

60,000
50,000
-

-

-

60,000
50,000

-

-

60,000
50,000

-

-

60,000
50,000

-

-

60,000
50,000

-

-

60,000
50,000

-

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน
1. รถยนต์ประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ
2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษา ในรูป
ของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม เนื่องจากสภาวะอัตราเงินเฟ้อต่า รวมถึงรถยนต์ป ระจาตาแหน่งสาหรับประธาน
คณะกรรมการ ประกันชีวิ ตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพสาหรั บกรรมการสั ญชาติไทยที่ มี อายุ 60 ปีขึ้ นไป ตลอดจน
การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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คุณกฤษณา ธีระวุฒิ ผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ
ดร. เฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการพิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า
ทั่วประเทศ กอปรกับผลประกอบการของกลุ่มทิสโก้ที่มีแนวโน้มลดลง
คุณกฤษณา ธีระวุฒิ ผู้ดาเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอให้
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กลับเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กาไรจากผลประกอบการของบริษัทจะถูกจัดสรร
เป็ น เงิ น ปั นผลให้ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น และเงิ น พิ เ ศษ (โบนั ส ) ให้ แก่ พนั ก งาน อี กทั้ ง บริ ษั ท ไม่ มี น โยบายการจ่ ายเงิ นพิ เ ศษที่ แปรผั น ตามผล
ประกอบการให้แก่กรรมการ ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการจึงประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมเท่านั้น ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ถึงแม้
ผลประกอบการในปีที่ ผ่านมาของบริษัทจะดีก็ตาม เนื่องจากกรรมการยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิม หรืออาจมากขึ้นจาก
สถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี หากผลประกอบการในปีนี้ปรับตัวลดลงมาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพร้อมที่จะ
ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรื อซักถามเพิ่มเติม คุณกฤษณา ธีระวุฒิ ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีบัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน

479,696,284
1,341,675
13,700

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 98.5058
คิดเป็นร้อยละ 0.2755
คิดเป็นร้อยละ 0.0028

เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการทุกท่าน
จึงกลับเข้าร่วมประชุม ในวาระต่อไป
คณะกรรมการกลับเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่าวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 8

ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัท
นายภักดี ช่างวิชชุการ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี้
1. ในปัจจุบัน บริษัทมีพอร์ทการให้สินเชื่อทั้งหมดกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีปริมาณสินเชื่อเท่าใด คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด
2. ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ลูกหนี้สามารถพักชาระหนี้เป็น
ระยะเวลา 3-6 เดือนนั้น ลูกค้าของบริษัทที่ขอเข้าร่วมโครงการตามมาตรการดังกล่าวมีกี่ราย คิดเป็นมูลค่าสินเชื่อเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วน
เท่าใดของพอร์ทสินเชื่อทั้งหมด และเมื่อครบกาหนดตามมาตรการแล้ว ลูกค้าจะเป็น NPL หรือไม่
3. ในอนาคตจะมีการกันเงินสารองเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันหรือไม่
ดร. เฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงแนวทางการรวมบัญชีให้เป็นบัญชีสินเชื่อบัญชีเดียว และมาตรการช่วยเหลือจะ
ขยายเวลาชาระหนี้นานเท่าใด และมีการลดดอกเบี้ยหรือไม่
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้
1. บริษัทมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ในสภาวะวิกฤตนี้อย่างไร
2. การขยายระยะเวลาการพักชาระหนี้เป็นเวลา 3-6 เดือนนั้น จะมีการตั้งเงินสารองหนี้สูญเมื่อใด และอย่างไร
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นางสิริลักษณ์ โกศลสมบัติ ขอทราบถึงความพร้อมในการรับมือ หากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในระลอกที่ 2
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวขอบคุณสาหรับคาถามและชี้แจงโดยสรุปต่อที่ประชุมว่า นโยบายช่วยเหลือลูกค้าของ
สถาบันการเงินภายใต้มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีความแตกต่างกัน ทั้งเงื่อนไข
และระยะเวลา สาหรับบริษัทเอง คณะผู้บริหารได้อภิปรายกันอย่างถี่ ถ้วนจนได้ข้อสรุปว่า บริษัทจะใช้มาตรการช่วยเหลือ โดยให้ลูกค้าพัก
ชาระเงินต้น ชาระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ด้วยเหตุผลที่ว่าหากให้ลูกค้าพักชาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในขณะที่สถานการณ์ยัง
ไม่คลี่คลาย บริษัทจะไม่มีข้อมูลประวัติการชาระหนี้หรือความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้าเพื่อนามาพิจารณาการหาแนวทางช่วยเหลือ
ลูกค้าในระยะต่อไป อีกทั้งการพักชาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จะทาให้ประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ NPL ได้ยากมาก ดังนั้น บริษัทจึง
อยากให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่า หากลูกค้าเลือกจ่ายดอกเบี้ยและมีประวัติการชาระที่ดี บริษัทจะเห็นความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า
ซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการถัดไปของธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชาระ
ดอกเบี้ย ตั วเลข NPL ตามแผนการช าระบัญชี แบบใหม่ จะเพิ่ มขึ้น แต่ในกรณีที่ ลู กค้าสามารถช าระได้ ตามแผนคุ ณภาพลู กหนี้จะดี ขึ้ น
ในระยะเวลา 3 เดือน จากระยะที่ 2 (Stage 2: Under-performing) มาเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) โดยในกลุ่ม NPL ต้องรอให้ครบ
12 เดือน เพื่อปรับสถานะจากระยะที่ 3 (Stage 3: Non-performing) มาเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ตามมาตรฐานบัญชี เพราะฉะนั้น
การกันเงินสารองของแต่ละสถาบันการเงินจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าของแต่ละแห่ง
นอกจากนี้ ลูกค้าที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ มีจานวนมากในระยะแรก เนื่องจากลูกค้าบางรายมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว รวมถึงลูกค้าแต่ละรายมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ความต้องการรักษาเงินสดไว้เพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนลูกค้าส่วนใหญ่ที่ขอเข้าร่วมมาตรการต่างเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชาระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด แต่หลังจาก
ที่มีการสื่อสารเงื่อนไขที่ชัดเจน ปรากฏว่ามีลูกค้าจานวนหนึ่งที่มีความสามารถเพียงพอที่จะชาระหนี้ขอกลับมาชาระหนี้ตามปกติ ทาให้
สัดส่ วนลูกค้าที่ ขอเข้าร่วมมาตรการช่ วยเหลือ ต่อ จานวนลู กค้ าที่ แสดงความประสงค์ทั้ งหมดลดลงอย่างมาก ซึ่ งคาดว่าเป็ นผู้ ที่ได้รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ดั งนั้น เมื่ อ มาตรการดังกล่าวสิ้นสุ ดลง ภาพรวมของบริ ษั ท
จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสาหรับลูกค้าบางรายที่ยังไม่สามารถกลับมาชาระ
หนี้ได้ตามปกติไว้แล้ว
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่บริษัทออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะแรกนั้น ลูกค้าบางรายเข้าใจคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริงว่าเป็นการยกหนี้ให้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงการพักชาระเงินต้นเป็นเวลา 3-6 เดือน หมายความว่าภาระของลูกหนี้
ยังคงอยู่เหมือ นเดิ ม เนื่องจากเงินต้ นไม่ ได้ลดลงในช่วงพักชาระหนี้ นอกจากนี้ ยั งมีลู กค้าบางประเภทที่ ยังมี ความสามารถเพี ยงพอ
ที่จะชาระหนี้แต่ต้องการรักษาเงินสดไว้กับตน ส่งผลให้ในช่วงแรกมีลูกค้าเข้าแจ้งความประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้เป็นจานวนมาก
จนดาเนินการไม่ทันต่อความต้องการ จึงเป็นเหตุให้ตัวเลข NPL ปรับเพิ่มขึ้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จานวนของลูกค้าที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในมาตรการ
ที่ออกมา ยกตัวอย่างเช่น สัดส่วนของลูกค้าที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ 20 แต่หลังจากทราบเงื่อนไขที่ชัดเจนในการปรับ
โครงสร้างหนี้แล้ว จานวนลูกค้าที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่อาศัยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10 สาหรับลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์
มี NPL เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ที่ร้อยละ 5 เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีความสามารถที่จะชาระหนี้ได้ดีกว่า และหลังจากทราบเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้ว
จานวนลูกค้าที่ขอปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อรถจักรยานยนต์ลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 2 สาหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
มีลูกค้าขอปรับโครงสร้างหนี้อยู่ที่ไม่ถึงร้อยละ 10 แต่จานวนลูกค้าที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบอาจจะมีมากกว่าความเป็นจริง เนื่องจาก
ความเข้าใจในมาตรการที่คลาดเคลื่อน และตัวเลขที่ถูกต้องจะสะท้อนออกมาในไตรมาส 3
ส าหรั บการตั้ งส ารองในอนาคต ขณะนี้ ยั ง ไม่ สามารถแจ้ ง ตั ว เลขของการตั้ ง ส ารองของ NPL ได้ อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท มี
คณะกรรมการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ (Credit Committee) ที่ มี ก ารประชุ ม ทุ ก สั ป ดาห์ เ พื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด และหลั ง จาก
ที่มาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลง บริษัทจะสามารถคาดการณ์ NPL ได้จากการติดตามความสามารถในการชาระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือ
ในระยะเวลา 6 เดือนนี้ นอกจากนี้ บริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับหากเกิดการแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 ในระลอกที่ 2 และ
ได้คาดการณ์ว่าลูกค้าจานวนร้อยละ 90 อาจจะประสงค์ขอขยายมาตรการช่วยเหลือรอบที่ 2 โดยเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการชาระดี บริษัท
จะตรวจสอบความสามารถในการชาระหนี้และเสนอความช่วยเหลือต่อไป อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทด้วย
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ดร. เฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้
1. แนวทางการให้สินเชื่อภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2. กลยุทธ์ทางการตลาดของ “สมหวังเงินสั่งได้” จะเป็นอย่างไร ในภาวะที่มีจานวนผู้ว่างงานสูง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความต้องการสินเชื่อใหม่จะลดลงตามสถานการณ์ ผู้บริโภคอาจไม่ได้
มี การลงทุ นมากนัก รวมถึ งสินเชื่ อเพื่ ออุ ปโภคบริ โภคจะลดลง ยกตั วอย่างเช่น การลดลงของยอดขายในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงยอดการผลิตของโรงงงานด้วย ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นข้อดี เนื่องจากเป็นการลดภาระหนี้ใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
ส่วนธุรกิจ “สมหวัง เงินสั่งได้” ซึ่งให้บริการสินเชื่อจานวนทะเบียนแก่ผู้บริโภครายย่อยที่ต้องการวงเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจนั้น
ตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มาก ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทพยายามเข้าสู่ตลาดนี้ แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ทาให้บริษัทต้อง
ชะลอแผนการดังกล่าวออกไปก่อน อาจต้องรอประเมินสถานการณ์ในอีก 1 ไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตในช่วง 6-12
เดือนข้างหน้า และบริษัทจะดาเนินกลยุทธ์อย่างระมัดระวัง
นายนพสิทธิ์ พงษ์ศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลในการออกตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุ นประเภทที่ 2 ครั้ง ที่
1/2563 ครบกาหนดไถ่ถอน ปี 2573
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่า บริษัทมีการออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 มาโดยตลอด
แต่ไม่ได้เพิ่มจานวน และเป็นการเพิ่มให้ Capital Ratio ให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นภาวะที่ดี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่า บริษัท
จึงไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิที่ออกไปก่อนหน้าคืน เพราะหลังจากครบ 5 ปีแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไถ่ถอนตราสารคืนได้ และสามารถเสนอขาย
รุ่นใหม่แทนได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยต่าลง ถือเป็นโอกาสในการลดต้นทุนในการกู้ยืมเงิน โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในแง่นโยบายหรือ
มีจุดประสงค์อื่น ตราสารที่บริษัทเสนอขายในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นตราสารด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี ดอกเบี้ยจ่ายประมาณร้อยละ 3.15
และให้อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับเครดิต
นายฐประเสริฐ ไพโรจน์ภมร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง ลูกค้าของธนาคารทิสโก้ที่เป็นธุรกิจ SME คิดเป็นร้อยละเท่าใดของลูกค้า
ทั้งหมด และในแต่ละปี เป็น NPL จานวนเท่าใด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าลูกค้าที่เป็นธุรกิจ SME มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 4-5 ซึ่งเป็นสัดส่วน
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพอร์ทของลูกค้าทั้งหมด และมีสัดส่วนของผู้ที่ขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ซึ่งมีลูกค้าเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของลูกค้าทั้งหมดที่เลือกมาตรการการจ่ายดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ในอีก 6 เดือนข้างหน้ายังไม่คลี่ คลาย บริษัทจะ
พิจารณาขยายความช่วยเหลือโดยพิจารณาจากประวัติและความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า ลักษณะและความเป็นไปได้ของธุรกิจ
ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540
นางสาวมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามดังนี้
1. บล. ทิสโก้ จาหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่คุ้มครองเงินต้นทั้งจานวนหรือไม่ และผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะอย่างไร น่าลงทุนหรือไม่
2. คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นการลงทุนที่มีกาไรมากใช่หรือไม่ และทาง บล.ทิสโก้ จะแนะนาให้แก่ผู้ลงทุนหรือไม่
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ตัดสินใจลงทุนให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด เป็นผู้ชี้แจงข้อสอบถามของผู้
ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บล.ทิสโก้ จะไม่มีการจาหน่าย 2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ทั้งหุ้นกู้อนุพันธ์และการลงทุ นใน Cryptocurrency เนื่องจากการลงทุ นใน Cryptocurrency หรือที่ เราเรียกกันว่า “สกุลเงินดิจิตอล” นั้นมี
ความเสี่ยงสูง
ดร. เฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงการชี้แจงเรื่อง NPL จากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ มทิ สโก้มีความชัดเจนและ
ระมัดระวังดี จากนั้น สอบถามว่า หากบริษัทใช้ระยะเวลา 6 เดือนในการพิจารณาความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของลูกค้า จะทาให้เกิด NPL
หรือไม่ เพราะการกาหนดเกณฑ์ NPL มีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน ตั้งแต่ระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทยังจะกาหนดเกณฑ์ NPL ตามมาตรฐานอยู่หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าจะทาให้มีผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้าและ
อาจส่งผลต่อเนื่องไปยังเครดิตอื่นๆ ของลูกค้าได้ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนหรือแนวปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่างไร
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การนาส่งข้อมูลเครดิตเกี่ยวกับ NPL ของลูกค้าให้กับบริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จากัด (National Credit Bureau: NCB) จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์
ภายในของบริษัทเองที่เข้มงวดมากกว่าทั้งระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อปรับสถานะให้เป็นปกติ กล่าวคือ ตามมาตรการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้อนุโลมให้สามารถปรับสถานะจากระยะที่ 2 (Stage 2: Under-performing) มาเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ได้ทันที
และใช้เวลา 3 เดือนเพื่อปรับสถานะจากระยะที่ 3 (Stage 3: Non-performing) มาเป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ในขณะที่บริษัทใช้
เกณฑ์ภายในที่ เข้มงวดกว่า โดยใช้เวลา 12 เดือนถึงจะสามารถปรับสถานะจาก NPL เป็นระยะที่ 1 (Stage 1: Performing) ได้เพื่อให้
สัดส่วน NPL และการตั้งเงินสารองมีความแปรปรวนน้อยที่สุดและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
ประธานกล่าวเสริมว่า การปฏิบัติเช่นนี้สอดคล้องกับนโยบายแบบอนุรักษ์นิยมของบริษัท แต่จะไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อข้อมูล
เครดิตของลูกค้า
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการบันทึกบัญชี ในกรณีที่ลูกค้า พักชาระต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ยังคงชาระดอกเบี้ยอยู่ ทางบริษัท
ใช้หลักการบันทึกบัญชีแบบใด เพื่อจะได้ทราบสถานะของลูกค้าที่ยังมีปัญหาอยู่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ลูกค้าชาระเฉพาะดอกเบี้ยตามเงื่อนไขพักชาระเงินต้น บริษัท
จะไม่นับเป็นการค้างชาระ แต่หากเป็น NPL อยู่แล้วก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขต่อไป แต่ในความเป็นจริงการนับ NPL จะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ผิดนัดชาระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไป ฉะนั้น หากลูกค้ารับเงื่อนไขและมีประวัติการชาระที่ดีตรงตามกาหนดก็จะไม่เป็น NPL อีกทั้งยังสามารถ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของลูกค้าได้อีกด้วย และเมื่อครบระยะเวลาตามแผน บริษัทจะเชิญลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมีประวัติชาระที่ดี
กลับมาเจรจากันอีกครั้งว่าจะชาระตามแผนเดิมที่ชาระเงินต้นด้วย หรือแผนอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าและบริษัทสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานได้จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะรวบรวมและบันทึกคาถาม
และคาตอบที่ได้รับจากที่ประชุมทั้งหมดไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุม
เลขานุการบริษัทแจ้งว่าบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน
14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้ และหากมี
ข้อโต้แย้งหรือแก้ไข ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งได้ที่ สานักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6805 หรือ อีเมลที่ tisco_cs@tisco.co.th
และขอให้คืนบัตรลงคะแนนเสียงส่วนที่เหลือทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทบริเวณหน้าห้องประชุม
จากนั้น ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและ
กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.
- ปลิว มังกรกนก (นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการและ
ประธานที่ประชุม

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ (นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์)
เลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2563 ดังปรากฏ
ในรายงานประจาปี
รายงานจากคณะกรรมการ
ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ได้ส่ งผลกระทบร้ายแรงต่ อประชาชนและเศรษฐกิจทั่วโลก
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต มาตรการล็อกดาวน์ในภาคธุรกิจ การจากัดการเดินทาง และการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ ยง
ส่งผลให้ เศรษฐกิ จโลกชะงักงั นอย่ างที่ ไม่ เคยเกิ ดขึ้ นมาก่ อ น ส าหรั บประเทศไทย ถึ งแม้ ว่ าที่ ผ่ านมาจะสามารถควบคุม สถานการณ์
การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี แต่การชะลอตัวอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจก็ได้ส่งผลให้รายได้ปรับตัวลดลง ขณะที่ระดับหนี้ครัวเรือน
เพิ่มสูงขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อประคับประคองตนและกิจการให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้
เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบ รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจมูลค่ า 1.9 ล้านล้านบาท
ทั้งมาตรการเงินชดเชยการว่างงาน มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ ยวและการบริโภคภายในประเทศ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าสาหรับ
ผู้ประกอบการ SME และจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึงสามครั้งในระหว่างปี จนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้
ภาคธุ ร กิ จ โดยสนั บ สนุ น ให้ ธ นาคารลดภาระหนี้ แ ละช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสภาพคล่ อ งแก่ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในหลายรู ป แบบ เช่ น
การยืดระยะเวลาชาระหนี้ การพักหนี้ และการลดดอกเบี้ย คิดเป็นมูลหนี้ทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการของ ธปท. สูงสุดถึง
7.2 ล้านล้านบาท ในไตรมาสที่ 3
ระบบธนาคารในปี 2563 ยังคงเข้มแข็งและมีเสถียรภาพจากระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่รัดกุม
เป็นระบบ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากรายได้ของธุรกิจหลักที่ลดลงและการเพิ่มสารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตในช่วงวิกฤต อัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.98 ในปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 3.12
ซึ่งอาจยังไม่สะท้อนผลกระทบทั้งหมดจากวิกฤตครั้งนี้เนื่องจากยังมีลูกหนี้อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือจานวนมาก อย่างไรก็ดี ธนาคาร
ส่วนใหญ่ ได้ เพิ่ มการกั นส ารองเพื่อ รองรับความเสี่ยงล่ วงหน้า และจากั ดการจ่ ายเงิ นปันผลปี 2563 ไม่ เกินร้อ ยละ 50 ของกาไรสุทธิ
และไม่เกินอัตราการจ่ายปันผลของปีก่อนหน้า ตามแนวทางของ ธปท. เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของฐานะการเงินให้พร้อมรับมือกับ
ความไม่แน่นอนในอนาคต
ธุรกิ จของทิ สโก้ก็ ได้รั บผลกระทบจากการตั้งส ารองค่าเผื่อ หนี้สู ญที่ สูงขึ้นและรายได้ ค่าธรรมเนียมที่ ลดลงจากการชะลอตั ว
ทางธุรกิจเช่นกัน โดยกาไรสุทธิลดลงร้อยละ 16.6 และสินเชื่อรวมลดลงร้อยละ 7.4 จากปีก่อนหน้ า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบาย
การปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ดี ทิสโก้ได้พิจารณาออกมาตรการหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละประเภททั้งลูกหนี้
บรรษัท ลูกหนี้ SME และลูกหนี้รายย่อย เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่มให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ โดยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ไปแล้ว
ทั้งสิ้นถึงร้อยละ 24 ของสินเชื่อรวม ทั้งนี้ การเริ่มฟื้นตัวของธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการฟื้นตัว
ของอุ ปสงค์ ภ ายในประเทศได้ ส่ งผลให้ ลู กหนี้ ส่วนใหญ่ ที่ เข้ าร่ วมมาตรการช่ วยเหลื อของทิ สโก้ สามารถกลั บมาชาระหนี้ ได้ ตามปกติ
ทาให้ยอดหนี้ที่ยังอยู่ในมาตรการ ณ สิ้นปี 2563 เหลือเพียงร้อยละ 4 ของสินเชื่อรวม
ถึงแม้ว่ าสถานการณ์ในปีที่ ผ่านมาจะเต็ม ไปด้วยความยากลาบากและความไม่แน่นอน แต่ทิ สโก้ก็ยั งคงรักษาคุณภาพของ
สินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี โดยมีอัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพค่อนข้างคงที่ที่ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับร้อยละ 2.4 ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม
ทิ สโก้ ค าดว่ า ผลกระทบจากวิ กฤตโควิ ด -19 ยั ง คงสร้ างแรงกดดั น และส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ทิ สโก้ จึ งใช้ น โยบาย
การตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างระมัดระวังตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 9) โดยตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้น
ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้อัตราส่วนเงินสารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นมาที่ระดับร้อยละ
210 ณ สิ้นปี 2563 ในขณะที่ระดับเงินกองทุนยังคงแข็งแกร่ง ด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยงและอัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ของธนาคาร ที่สูงถึงร้อยละ 22.8 และ 18.1 ตามลาดับ
สาหรับธุรกิจธนบดีธนกิจและธุรกิจตลาดทุนในปี 2563 มีการเติบโตเป็นอย่างดี ธุ รกิจธนบดีธนกิจประสบความสาเร็จอย่างสูง
ในการสร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มแก่พอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ จากการนาเสนอกองทุนรวมซึ่งมีการลงทุนตามแนวโน้ม
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การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกหรือเมกะเทรนด์ ในจังหวะที่เหมาะสม กองทุนที่โดดเด่นในปี 2563 อาทิ กองทุนไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
กองทุนโกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ กองทุนคลาวด์คอมพิวติ้ง กองทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตแห่งอนาคต และกองทุนไชน่า เทคโนโลยี
ซึ่ ง ได้ ส ร้ า งบรรทั ด ฐานใหม่ ใ ห้ แ ก่ ธุ ร กิ จ จั ด การกองทุ น โดยหลายกองทุ น มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี ใ นระดั บ ต้ น ๆ ของอุ ต สาหกรรม
และสร้างผลตอบแทนได้เป็นที่น่าพอใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยผลงานอันโดดเด่นนี้ บลจ.ทิสโก้ จึงได้รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนดีเด่น” จาก SET Awards 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และ “กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563” ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป
จาก Money & Banking Awards 2020 ในด้ า นธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ก็ ถื อ เป็ น ปี ที่ ป ริ ม าณการซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
เป็นประวัติการณ์แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดย บล.ทิสโก้ ได้จับมือกับพันธมิตรรายใหม่อย่าง Jefferies
ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนาจากสหรัฐอเมริกาที่ จะมาช่วยสนับสนุนลูกค้าสถาบันต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทย
ในอนาคต
จากการที่ทิสโก้ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและพร้อมปรับตัวภายใต้ความท้าทายต่างๆ มาโดยตลอดทาให้ทิสโก้ได้รับ
รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” กลุ่มธุรกิจการเงิน จาก Money & Banking Awards 2020 และได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน”
(Thailand Sustainability Investment -THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และได้รับการประกาศเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
จากความมุ่งมั่ นที่ จะสนั บสนุ นเป้าหมายการพัฒ นาอย่างยั่ งยืนและสร้างคุณค่าให้ แก่ผู้ มีส่ วนได้ เสียทุ กฝ่าย นอกจากนี้ บริ ษัทไฮเวย์
หนึ่งในบริษัทลูกของกลุ่มทิสโก้ ยังได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจาปี 2562” จากคินเซ็นทริค ประเทศไทย
(Kincentric Thailand) และ ทิ สโก้ได้รับรางวัลชมเชย “นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจาปี 2563” จากสมาคม
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยจากการนา “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” มาพัฒนากระบวนการคิดให้แก่พนักงาน
สิ่งเหล่านี้สะท้อนค่านิยมของทิสโก้ที่ให้ความสาคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่ สุดขององค์กร ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ ดีของพนักงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย
ทิสโก้ดาเนินธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะการส่งเสริม
ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบัน จึงทาให้การจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม อาทิ โครงการให้ความรู้ทางการเงิ นที่เปลี่ยนการนาเสนอความรู้เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนมาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แทน นอกจากนี้ ทิสโก้ยังคงดาเนินโครงการอื่น
ที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ โครงการอาคารเรียน “ทิสโก้ ร่วมใจ 8” ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์
พร้อมส่งมอบเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ชุมชนใน จ.สมุทรสงคราม
ในปี 2564 นี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นที่คาดว่าจะยังคงอยู่ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดีจากความสาเร็จในการพัฒนา
วัคซีน แต่อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าการใช้ชีวิตของประชาชนและการฟื้นตัวของภาคธุรกิจจะกลับไปสู่ภาวะปกติก่อนการเกิดโรคระบาด
ทิ ส โก้ ยั ง คงด าเนิ น นโยบายธุ ร กิ จ อย่ า งรอบคอบและระมั ด ระวั ง เพื่ อ พร้ อ มรั บ มื อ กั บ ความไม่ แ น่ น อนและความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
และปรับโมเดลธุรกิจให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทั ลและเทคโนโลยีของโลกที่ ถูกเร่ง เร็วขึ้นจากสถานการณ์ของโรคระบาด
เพื่อให้ธุรกิ จผ่านพ้นวิกฤตและเติบโตได้ อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกั บการให้สินเชื่อและดาเนินธุ รกิจอย่างรั บผิดชอบ ด้ วยความตระหนั ก
ในหน้าที่ของการเป็นองค์กรที่ดีที่มีส่วนช่วยผลักดันโลกไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนทิสโก้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
และขอขอบคุณเป็นพิเศษแก่คณะผู้บริหารและพนักงานทิ สโก้ สาหรับความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในช่วงเวลาแห่งความยากลาบากนี้
เชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุ กฝ่าย ทิ สโก้จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตที่ ยาวนานนี้ และฝ่าฟันความท้ าทายต่างๆ ที่ จะมาถึงในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการ
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เอกสารแนบ 4
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน และตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้ าได้ ปฏิ บั ติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิ ดชอบของข้ าพเจ้ าได้กล่ าวไว้ ในวรรคความรั บผิ ดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ตามที่ ระบุในข้ อกาหนดนั้นด้วย ข้ าพเจ้าเชื่อ ว่าหลักฐานการสอบบั ญชีที่ ข้าพเจ้ าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้
ก) ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบัติในการจัดทางบการเงินปีปัจจุบัน และได้รับรู้ผลกระทบสะสมตามแนวทางที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และข้อ 1.5 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าว อาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบ
ต่ อ ผลการด าเนิ นงานและกระแสเงิ นสดในอนาคต และจากผลกระทบของสถานการณ์ ดั งกล่ าว กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ จั ดท างบการเงิ น
โดยเลือกนาแนวปฏิบัติทางการบั ญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
สาหรั บงวดปั จจุ บั น ข้าพเจ้ าได้ นาเรื่ อ งเหล่ านี้ม าพิ จารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและในการแสดงความเห็ น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่ เกี่ยวกั บเรื่อ งเหล่ านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ ออกแบบมา
เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
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ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็นจานวน 226,714
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 82 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจานวน 11,826 ล้านบาท ซึ่งถือ
เป็นจานวนที่มีสาระสาคัญอย่างมากต่องบการเงิน ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงินมาถือปฏิบัติ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดหลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หลักการดังกล่าว
ต้องอาศัยการพัฒนาแบบจาลองสาหรับการคานวณที่มีความซับซ้อน โดยต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ อย่างมากจากผู้บริหาร
ในการพัฒนาแบบจาลอง รวมถึง การระบุเงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้นับตั้งแต่การรับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก ค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้ ร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ต่อจานวนเงิน
ของยอดหนี้ ประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระ การคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การเลือก
ข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจาลอง และการปรับปรุง ส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้อจ ากัดของแบบจาลอง ด้วยความมีสาระสาคัญ และการที่ ผู้บริหารต้อ งใช้ ดุลยพินิจอย่างสู ง
ในการพิจารณาประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ข้าพเจ้าได้ศึ กษาท าความเข้าใจ ประเมินและสุ่ ม ทดสอบความมีประสิทธิ ผลของระบบการควบคุม ภายในที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปล่อยสินเชื่อ การรับชาระเงิน การประเมินค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้ ร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้
ผิดนัดชาระหนี้ต่ อยอดหนี้ และประมาณการยอดหนี้ เมื่อ ลูกหนี้ ผิดนั ดชาระ รวมถึ ง การคานวณค่าเผื่อ ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่คาดว่ า
จะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้ประเมินและทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบจาลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทใช้
ในการประเมินการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ ประสิทธิภาพของ
แบบจาลองสาหรับกลุ่มลูกหนี้ที่สาคัญ และกระบวนการกากับดูแลการพัฒนาแบบจาลอง โดยการสอบทานเอกสารประกอบการพัฒนา
แบบจาลองสุ่มทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่นามาใช้พัฒนาแบบจาลองประเมินวิธีการคานวณและข้อสมมติฐานที่ใช้
ในการคานวณ ทั้ งนี้ ข้าพเจ้าได้ ประเมินความสมเหตุสมผลของปั จจัยทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค และความน่าจะเป็ นถ่วงน้าหนักของ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน และความเหมาะสมของการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานนโยบาย
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้บริหารที่ระบุถึงนโยบายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นว่าได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารที่มีอานาจในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง เปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้ตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยการสุ่ม ทดสอบการจัดกลุ่มเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามการเปลี่ยนแปลง
ในความเสี่ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และทดสอบการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงการทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่นามาใช้ในการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
กลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ ยจากเงินให้ สินเชื่อแก่ลู กหนี้ที่ รับรู้ในปี 2563 จานวน 16,363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายได้รวม
ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งการกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริง
จาเป็ นต้ อ งใช้ดุ ลยพิ นิจและการประมาณการของผู้ บริ หารในการประมาณการ เงินสดรับในอนาคตตลอดอายุ ที่ คาดไว้ของเครื่ องมื อ
ทางการเงิน โดยคานึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่มีรายการจานวนมากและมีลูกค้าจานวนมาก
ราย อีกทั้งสัญญาเงินให้สินเชื่อแต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้

-27-

ดอกเบี้ ยเงิ นให้ สิ นเชื่ อ ได้ รับรู้ ด้ วยมูลค่ าที่ ถู กต้ อ งตามที่ ควรและในระยะเวลาที่ เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าได้ศึกษาท าความเข้าใจ ประเมินและสุ่ มทดสอบความมีประสิทธิ ผลของระบบการควบคุม ภายในที่ เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
ปล่อยสินเชื่อ การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย การรับชาระเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบถาม
ผู้บริ หาร ท าความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ ผู้บริหารใช้ ในการประมาณการกระแสเงิ นสดรับและช่วงอายุ ของเครื่องมือ ทางการเงิ น
ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการคานวณ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญา
เงินให้สินเชื่อ เพื่อตรวจสอบการบันทึ กรายการเงินให้สินเชื่อและการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและ
มีการปรับปรุงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ และสุ่มตรวจสอบ
รายการปรับปรุงบัญชีที่สาคัญที่ทาผ่านใบสาคัญทั่วไป
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบ
ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญ
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่ อ ข้ าพเจ้ าได้ อ่ านรายงานประจ าปีของกลุ่ม บริ ษัท ตามที่ กล่ าวข้ างต้นแล้ ว และหากสรุปได้ ว่ามี การแสดงข้ อ มู ลที่ ขั ดต่อ ข้ อ เท็ จจริ ง
อันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบในการจั ดท าและนาเสนองบการเงินเหล่ านี้โดยถู กต้ องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
และรับผิดชอบเกี่ยวกั บการควบคุม ภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดท า งบการเงิ นที่ ปราศจากการแสดงข้อมู ล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริ หารรับผิ ดชอบในการประเมิ นความสามารถของกลุ่มบริษั ทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามี วัตถุ ประสงค์ เพื่อ ให้ ได้ความเชื่ อ มั่ นอย่ างสมเหตุ สมผลว่ างบการเงิ นโดยรวมปราศจากการแ สดงข้ อมู ล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิ บัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิ ดจากการทุ จริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ดพลาดและถื อ ว่ ามี สาระส าคั ญ เมื่ อ คาดการณ์ อ ย่ างสมเหตุ ส มผลได้ ว่ า รายการที่ ขั ดต่ อ ข้ อ เท็ จจริ ง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข้ า พเจ้ า ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

-28-

 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่ อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็ จจริงอันเป็น
สาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็ จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
 ท าความเข้ าใจเกี่ยวกั บระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ยวข้ องกั บการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ ได้ รับว่ามีความไม่แน่นอนที่ มี สาระสาคัญที่ เกี่ยวกับเหตุ การณ์หรื อสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสั ย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบั ญชีที่ ได้รั บจนถึ งวันที่ ในรายงานของผู้ สอบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมิ นการน าเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อ มูลที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนประเมิ นว่ า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่ ม บริ ษั ท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ นรวม ข้ าพเจ้ า รั บผิ ดชอบต่ อ การก าหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แล และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกั บผู้มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลในเรื่องต่ างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้ สื่อ สารกับผู้ มีหน้าที่ ในการกากับดู แลเกี่ ยวกั บความสัม พั นธ์ ทั้ งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้ าพเจ้าเชื่ อ ว่ามีเหตุผลที่ บุ คคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่ สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่ สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
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ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกั ด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

สินทรัพย์
เงินสด

1,220,207

1,102,557

70

70

4.3, 4.10

38,212,028

45,300,141

17,394

1,098,459

ผ่านกาไรหรือขาดทุน

4.4

2,173,020

-

890,053

-

สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

4.5

62,095

21,907

-

-

4.6, 4.10

9,953,256

9,363,032

205,965

836,827

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและการร่วมค้าสุทธิ

4.7

804,925

813,602

20,069,143

20,069,135

เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบี้ยค้างรับ

4.8, 4.10
244,355,748

263,569,157

3,180,000

2,210,000

1,901,983

1,240,929

-

-

รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบี้ยค้างรับ

246,257,731

264,810,086

3,180,000

2,210,000

หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้

(19,544,201)

(20,743,017)

-

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้
ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4.9

(11,825,544)

-

(4,134)

-

หัก: ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

4.9

-

(10,709,365)

-

-

หัก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

4.9

-

(7,343)

-

-

214,887,986

233,350,361

3,175,866

2,210,000

รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

4.11

29,671

18,429

-

-

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

4.12

27,334

30,304

910,728

955,266

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

4.13

2,921,739

2,984,152

826,965

800,379

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้สทุ ธิ

4.14

885,486

-

879

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

4.15

214,268

329,460

98,827

124,209

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบั ญชี

4.33

766,444

1,324,904

202,800

146,763

1,058,180

1,164,066

-

-

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสุทธิ
เงินปั นผลค้างรับจากบริษทั ย่อย

4.35

-

-

3,844,954

5,877,944

สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรัพย์

4.16

2,226,573

2,340,175

188,819

196,712

275,443,212

298,143,090

30,432,463

32,315,764

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกั ด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2563

2562

2563

2562

เงินรับฝาก

4.17

203,472,825

216,084,551

-

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

4.18

5,807,646

4,656,133

3,780,000

-

1,284,765

306,867

-

-

หนีส้ นิ และส่วนของเจ้ำของ
หนีส้ นิ

หนีส้ นิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม

4.19

12,825,919

25,016,919

1,629,000

6,300,000

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า

4.20

828,590

-

889

-

ประมาณการหนีส้ นิ

4.21

1,691,054

1,485,868

291,741

265,897

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบั ญชี

4.33

1,097

-

-

-

1,033,041

820,545

-

-

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

735,903

1,005,621

1,029

17,045

ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลค้างจ่าย

495,672

911,330

10,237

9,380

7,804,621

8,659,142

1,603,518

1,449,497

235,981,133

258,946,976

7,316,414

8,041,819

เจ้าหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสุทธิ

หนีส้ นิ อืน่
รวมหนีส้ นิ

4.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

339

339

339

339

8,006,694

8,006,694

8,006,694

8,006,694

8,007,033

8,007,033

8,007,033

8,007,033

99

99

99

99

8,006,456

8,006,456

8,006,456

8,006,456

8,006,555

8,006,555

8,006,555

8,006,555

-

-

87

87

1,018,408

1,018,408

7,031,436

7,031,436

1,018,408

1,018,408

7,031,523

7,031,523

1,837,917

1,810,936

304,430

348,081

801,000

801,000

801,000

801,000

27,795,056

27,556,084

6,972,541

8,086,786

39,458,936

39,192,983

23,116,049

24,273,945

3,143

3,131

-

-

39,462,079

39,196,114

23,116,049

24,273,945

275,443,212

298,143,090

30,432,463

32,315,764

-

-

-

-

หุ้นสามัญ 800,669,437 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 9,859 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 800,645,624 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ

4.24

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้ำของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์)
กรรมการอานวยการ

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

-33-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

กำไรหรือขำดทุน:
รายได้ดอกเบี้ย

4.25

16,756,709

17,881,207

65,370

60,658

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รำยได้ดอกเบีย้ สุทธิ

4.26

(3,659,000)

(5,088,798)

(70,440)

(86,109)

13,097,709

12,792,409

(5,070)

(25,451)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

5,459,691

6,510,972

-

-

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ

(313,660)

(325,754)

(21,975)

(17,175)

4.27

5,146,031

6,185,218

(21,975)

(17,175)

4.28

257,485

-

53,226

-

เงินตราต่างประเทศ

4.29

-

(24,227)

-

(59,493)

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

4.30

12,372

6,817

-

-

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย

4.7.2

(1,717)

12,108

-

-

รายได้เงินปันผล

4.7.1

58,903

64,617

4,821,694

5,877,944

217,139

294,907

-

-

-

-

2,145,465

2,185,213

116,021

103,796

79,293

84,092

18,903,943

19,435,645

7,072,633

8,045,130

5,288,351

6,410,362

1,062,114

997,625

18,160

18,125

18,160

18,125

1,272,885

1,304,846

624,414

610,850

276,538

296,605

2,238

2,298

1,155,889

1,240,853

81,555

113,108

8,011,823

9,270,791

1,788,481

1,742,006

กาไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรต

ค่าปรับที่เกี่ยวเนือ่ งจากเงินให้สนิ เชื่อ
รายได้การบริหารงานสนับสนุน

4.35

รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ
รวมรำยได้จำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอืน่ ๆ
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
หนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

4.31

-

1,109,103

-

-

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

4.32

3,330,604

-

172,415

-

7,561,516

9,055,751

5,111,737

6,303,124

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

4.33

1,497,654

1,782,553

52,442

78,840

6,063,862

7,273,198

5,059,295

6,224,284

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

-34-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

2,053

-

(1,536)

-

-

74,272

-

114,260

(6,960)

1,342

-

-

(411)

(14,854)

307

(22,852)

(5,318)

60,760

(1,229)

91,408

(40,273)

(288,575)

(13,848)

(20,627)

8,072

57,556

2,770

4,125

(32,201)

(231,019)

(11,078)

(16,502)

(37,519)

(170,259)

(12,307)

74,906

6,026,343

7,102,939

5,046,988

6,299,190

6,063,483

7,270,233

5,059,295

6,224,284

379

2,965

6,063,862

7,273,198

6,025,964

7,100,094

5,046,988

6,299,190

379

2,845

6,026,343

7,102,939

7.57

9.08

6.32

7.77

ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในการร่วมค้า:
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสดของการร่วมค้า (ขาดทุน)
ผลกระทบของภาษีเงินได้

4.33

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้

4.33

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี (ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของบริษทั ฯ

4.34

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำรแบ่งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษทั ฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไรต่อหุน้ ของผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ
กาไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาทต่อหุ้น)

4.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 5

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จารณาแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญ ชี และก าหนดจ านวนเงิ นค่ าตอบแทนของผู้ สอบบั ญ ชี ของบริ ษั ท ทุ กปี คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี บ ริ ษั ท ส าหรั บ ปี 2564 ตามแนวปฏิ บั ติ เรื่ อ งการคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564 จานวนไม่เกิน 10,630,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัท
จานวนไม่เกิน 750,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิ สโก้ทั้ ง 9 (เก้า) บริษัท เป็นจานวนรวมไม่เกิน 9,880,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชี

ปี 2564

ปี 2563

ค่าสอบบัญชี
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้
ค่าบริการอื่น

750,000
5,800,000
1,300,000
580,000
1,500,000
180,000
280,000
110,000
130,000
10,630,000
-

750,000
5,800,000
1,260,000
550,000
1,400,000
180,000
280,000
110,000
70,000
130,000
10,530,000
-

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
3.2
5.5
7.1
(100.0)
1.0
-

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิ สโก้สาหรับปี 2564 รวมจานวน 10,630,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้ อ ยละ 1.0 หรื อ 100,000 บาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ทิ ส โก้ จ ากั ด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด และบริษัท ไฮเวย์ จากัด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฮเวย์ จากัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1
จากปริมาณงานผู้สอบบัญชีตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นตามจานวนสาขาสมหวัง และธุรกิจที่ขยายตัวซึ่งสอดคล้องไปกับกลยุทธ์การขยาย
สาขา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากปริมาณการซื้อขายที่ เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจจัดการกองทุน นอกจากนี้
บริ ษั ท หลั ก ทรั พย์ ที่ ปรึ กษาการลงทุ น ทิ สโก้ จ ากั ด ไม่ มี ค่ าตอบแทนผู้ สอบบั ญ ชี เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได้ ช าระบั ญ ชี แล้ วเสร็ จในปี 2563
สาหรับบริษัทอื่นในกลุ่ม ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยมี
การพิจารณาเรื่องคุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผู้สอบบัญชี ทั้ งนี้ ผู้สอบบั ญชีที่ได้รั บ
การเสนอชื่อทุกท่านต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีได้ ดังปรากฏรายชื่อผู้สอบบัญชีและประวัตติ ่อไปนี้
รายนามผู้สอบบัญชี
1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
3734
4499
5315
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จานวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
5
-

ประวัติผู้สอบบัญชี ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

: นางสาวรัตนา จาละ
: 55 ปี
: - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 3734
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 2532
ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
: หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่งปัจจุบัน
: ไม่มี
ตาแหน่งอื่น
: 2542-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
2529-ปัจจุบัน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
: ไม่มี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
ประวัติผู้สอบบัญชี ลาดับที่ 2
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

: นางสาวสมใจ คุณปสุต
: 50 ปี
: - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 4499
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 2538
ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
: หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่งปัจจุบัน
: ไม่มี
ตาแหน่งอื่น
: 2548-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
2535-ปัจจุบัน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
: 5 ปี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
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ประวัติผู้สอบบัญชี ลาดับที่ 3
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

: นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
: 50 ปี
: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: 5315
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
: 2540
ปีขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
: หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่งปัจจุบัน
: ไม่มี
ตาแหน่งอื่น
: 2555-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
2537-ปัจจุบัน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
: ไม่มี
จานวนปีที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
: ไม่มี
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เอกสารแนบ 6
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

นายปลิว มังกรกนก
กรรมการอิสระ
72 ปี
ไทย
- Master of Business Administration (Finance), University of California
at Los Angeles, USA
- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Cyber Resilience ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Independent Director Forum: Tips and Tricks for Dealing with Questions
in AGM สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IOD Forum: Tough Boardroom Situations - Independent Directors Share
Lessons Learned สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร “Social Responsibilities in Action”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IOD Director Briefing: "Burning Issues Directors Need to Hear in the Year of
the Dog" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic Board Master Class สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Finance Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the
crisis บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: 2,221,010 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.28 ของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
: คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
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จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
จนถึงปัจจุบัน

: 12 ปี 6 เดือน
(ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ตั้งแต่กรกฎำคม 2555 รวมระยะเวลำ 8 ปี 8 เดือน)
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกันยายน 2551 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2555-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2553-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
2555-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2552-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2559-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
2555-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)
2559-ปัจจุบัน
กรรมการ
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
2562-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
หน่วยงำนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)
2554-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
2562-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2553-2562
กรรมการ
2554-2562
กรรมการ
2558-2561
ที่ปรึกษา
2550-2558
รองประธานกรรมการ
2556-2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

บจก. อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง
บจก. ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

บจก. ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล
มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

2555-2558
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 2
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

:
:
:
:
:
:
:

นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
43 ปี
นิวซีแลนด์
- Bachelor of Science (Economics), Massachusetts Institute of Technology, USA
- ไม่มี - ไม่มี -

: - ไม่มี : คณะกรรมการบริษัท

6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 75)

(เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้
1 ครั้ง และเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง ซึ่งไม่สำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 80)

(เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม
ด้วยตนเองได้ 1 ครั้ง)

: 12 ปี 6 เดือน
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกันยายน 2551 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2553-ปัจจุบัน
รองประธานคณะกรรมการ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2551-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2560-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
Shin Kong Textile Plc.
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
2563-ปัจจุบัน
Whittle School &Studios Holdings, Ltd.
ประธานเจ้าหน้าที่งานปรับโครงสร้าง
2555-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Cottonwood Group of Companies
2555-ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Boston Seaport M1&2 Development LLC
2555-ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5th Ave Gateway Development Limited LLC
2551-ปัจจุบัน
Senior Advisor
CDIB & Partners Investment Holding Corporation
หน่วยงำนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
Massachusetts Institute of Technology,
2562-ปัจจุบัน
Committee Member
Department of Economics
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
- ไม่มี -41-

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 3
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
59 ปี
ไทย
- Master of Science (Finance), University of Wisconsin-Madison, USA
- Master of Business Administration (Finance), Western Illinois University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: 4,100,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.51 ของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 12 ปี 6 เดือน
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกันยายน 2551 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2551-ปัจจุบัน
กรรมการ
2562-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)
2556-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. โดลไทยแลนด์
2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. พีดีทีแอล เทรดดิ้ง
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การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
หน่วยงำนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2552-ปัจจุบัน
กรรมการ
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2560-มี.ค 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
2558-2561
กรรมการอานวยการ
2552-2562
กรรมการบริหาร
2552-2559
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2552-2562
กรรมการบริหาร
2560-2562
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
2553-2561
กรรมการ
2553-2559
กรรมการ
(หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน 2564)
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มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้
บลจ. ทิสโก้
บจก. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
สมาคมธนาคารไทย

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 4
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท

รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ
66 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DCP Series: How to Develop a Winning Digital Strategy
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Forum: Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the
Age of Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสาหรับผู้บริหารระดับสูง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 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
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the
crisis บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี -44-

จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

: คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 12 ปี 6 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกันยายน 2551 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2551-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2556-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)
2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาล
2557-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2551-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)
2559-ปัจจุบัน
กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงำนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)
2555-ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บมจ. ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม
บมจ. ซีโอแอล

บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2545-ปัจจุบัน
คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ
2535-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาฝ่ายกากับบริษัทจดทะเบียน
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2561-2563
คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
การกากับบริษัทจดทะเบียน
และตลาดหลักทรัพย์
2561-2563
กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ /
บมจ. ทีโอที คอร์ปอเรชั่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2561-2562
คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี
การรถไฟแห่งประเทศไทย
2557-2561
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
-45-

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 5
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการอิสระ
71 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Economics), University of Pennsylvania, USA
- Master of Art (Economics), University of Pennsylvania, USA
- Bachelor of Art (Economics), Swarthmore College, USA
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 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
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the
crisis บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:
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การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ

: - ไม่มี : คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 12 ปี 3 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อธันวาคม 2551 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2556-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2551-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี หน่วยงำนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)
2563-ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2561-ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
2561-ปัจจุบัน

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
สานักงานราชบัณฑิตยสภา

ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สานักธรรมศาสตร์และการเมือง
2560-ปัจจุบัน
กรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์
2551-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2548-ปัจจุบัน
กรรมการสภา
(TDRI)
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
ตาแหน่งในกิจการอื่น
2552-ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก
2557-2559
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
2555-2559
กรรมการนโยบาย
แห่งประเทศไทย
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
ไม่ใช่

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 6
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
64 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Economics), University of Wisconsin-Madison, USA
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Forum: “The Audit Committee’s Role in Compliance and
Ethical Culture Oversight” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program Update
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี : คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 7 ปี 10 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อพฤษภาคม 2556 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2560-ปัจจุบัน กรรมการ / ที่ปรึกษาศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
2562-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี หน่วยงำนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)
2561-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
2561-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2560-2562
กรรมการกากับดูแลกิจการ
2557-2560
กรรมการตรวจสอบ
2556-2560
กรรมการอิสระ
2557-2560
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
2561-2562
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
2559-2562
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
2558-2559
บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.
2555-2559
คณะอนุกรรมการศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์
2552-2559
คณะอนุกรรมการวิจัย
2556-2562
คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
2557-2560
ประธานมูลนิธิ
2554-2559
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์
2554-2559
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการกากับตรวจสอบสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
2553-2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
2554-2559
ประธานคณะอนุกรรมการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
2554-2557
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินการคลังและ
งบประมาณ
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บมจ. บ้านปู

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วุฒิสภา

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 7
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิสระ
74 ปี
ไทย
- Master of Business Administration (Finance), Fairleigh Dickinson University, USA
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- IOD Director Forum: “The Board’s Role in CEO Succession Planning”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษ้ทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: 150,035 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
การถือหุ้นในบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ : 6 ปี 11 เดือน
(ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ตั้งแต่มกรำคม 2559 รวมระยะเวลำ 5 ปี 2 เดือน)
จนถึงปัจจุบัน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2557 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2558-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2560-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี -50-

ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2557-2560
กรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2557-2559
กรรมการ
2557-2559
กรรมการ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
ตาแหน่งในกิจการอื่น
- ไม่มี คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 8
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมการอิสระ
45 ปี
ไทย
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 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
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the
crisis บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตร การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี : คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 1 ปี 11 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2562 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการกากับความเสี่ยง /
กรรมการกากับกิจการ
2562-ปัจจุบัน
กรรมการกากับความเสี่ยง
2561-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บจก. ทีทูพี
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ / ที่ปรึกษา
บจก. ที.เอส.เจ็น
หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2558-2561
กรรมการ
บจก. สิทธิมน
2558-2559
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
บจก. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์
2557-2561
กรรมการ
บจก. ทวีคูณพูนทรัพย์
2556-2561
กรรมการ
บจก. ตรีสามัคคี
2555-2561
กรรมการ
บจก. พรทิชาพงศ์
2555-2561
กรรมการ
บจก. อุทัยโชติ
2553-2561
กรรมการ
บจก. กรีน อินโนเวทีฟ คอนซัลแตนท์
2550-2561
กรรมการ
บจก. ดิจิโทโปลิส
2545-2561
กรรมการ
บจก. ที.เอส. บรอดดิ้ง เฮ้าส์
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 9
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
65 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Finance), University of Pittsburgh, USA
- Master of Business Administration (Banking and Finance),
West Virginia University, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Cyber Resilience ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the
crisis บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี : คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 1 ปี 11 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2562 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)
2561-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2560-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2556-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
บมจ. ไทยวาโก้

การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
2555-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยวาโก้
2553-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
2537-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี หน่วยงำนอื่น (จำนวน 7 แห่ง)
ก.พ.2564-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2561-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561-ปัจจุบัน
กรรมการ / เหรัญญิก
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
2560-ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556-ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2549-ปัจจุบัน
สมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการ
มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2559- ม.ค.2564 กรรมการอิสระ
บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
2559- ม.ค.2564 กรรมการอิสระ / ประธานอนุกรรมการความเสี่ยง บจก. สานักหักบัญชี (ประเทศไทย)
2556-2563
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
2552-2561
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
2545-2561
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด
2554-2560
ที่ปรึกษา
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557-2560
กรรมการอิสระ
บจก. โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส
2556-2560
ผู้ทรงคุณวุฒิ /
กองทุนประกันสังคม
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
2556-2559
อนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
กรมบัญชีกลาง
ทุนหมุนเวียน
2553-2559
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2549-2559
กรรมการ
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
ไม่ใช่

1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 10
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ
52 ปี
ไทย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเลอเวิร์น ประเทศเบลเยียม
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน (แอนอาร์เบอร์) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17
วิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม
: - ไม่มี :
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : - ปัจจุบันไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการ จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ : - ปัจจุบันไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการ จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2563-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 6 แห่ง)
2562-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. บีกริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์
2562-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. แป้งจี่ ดีไซน์
2560-ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เอสเอ็นซี (2015)
2545-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บจก. สยามพิวรรรธน์
2555-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บจก. ส.นภา (ประเทศไทย)
2555-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
หน่วยงำนอื่น (จำนวน 8 แห่ง)
2563-ปัจจุบัน
กรรมการ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
2562-ปัจจุบัน
กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท
และองค์กรธุรกิจ
2561-ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
2560-ปัจจุบัน
กรรมการ
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
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การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
2558-ปัจจุบัน
กรรมการ
2556-ปัจจุบัน
กรรมการ
2552-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
2550-ปัจจุบัน
กรรมการ

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2562-ก.พ. 2564 กรรมการอิสระ /
บมจ. ฐิติกร
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2537-2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองคณบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564)
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 11
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
43 ปี
ไต้หวัน
- Master of Science (Finance), Bentley University, USA
- Master of Business Administration, Boston University, USA
- Bachelor of Arts (Economics), Taipei University, Taiwan
: - ไม่มี : - ไม่มี :
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท

6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 75)

(เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้
1 ครั้ง และเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง ซึ่งไม่สำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้)

คณะกรรมการบริหาร

10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (ร้อยละ 83.33)

(เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 จึงเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง
ซึง่ ไม่สำมำรถนับเป็นองค์ประชุมได้)

: 9 ปี 9 เดือน
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อมิถุนายน 2554 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2555-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2555-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)
2556-ปัจจุบัน
Senior Vice President
CDIB & Partners Investment Holding Corporation
หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
- ไม่มี -
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 12
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
59 ปี
ญี่ปุ่น
- Master of Business Administration, Emory University
- Bachelor of Economics, Keio University
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: - ไม่มี :
:
:
:
:

: - ไม่มี : คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 1 ปี 11 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2562 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)

จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
2562-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
2561-ปัจจุบัน กรรมการ
2561-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)
2555-ปัจจุบัน Employee (International Business)
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2561-2563
กรรมการผู้จัดการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
- ไม่มี -

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
บจก. ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง
บจก. เอชทีซี ลีสซิ่ง

Tokyo Century Corporation

บจก. ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่ 13
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งที่เสนอเพื่อรับการแต่งตั้ง
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
53 ปี
ไทย
- Master of Business Administration (International Business),
University of Hawaii at Manoa, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรสุดยอดผู้นาวิทยาการประกันภัยระดับสูง สมาคมวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร Innovating from Necessity: The Digital Business Building Imperative in
the Current Crisis สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board of the Year, Board of the Future
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- หลักสูตร Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis
บจก. Bain & Company (ประเทศไทย)
- หลักสูตร IT Security Awareness for Top Management
บจก. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- หลักสูตรการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บจก. เอสบีดีไอ
: - ไม่มี :
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: 66,177 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท
8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
: 1 ปี 11 เดือน
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อเมษายน 2562 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน
กลุ่มทิสโก้
เม.ย. 2564-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2562-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการกากับความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร
2562-ปัจจุบัน
กรรมการกากับความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2560-ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ตาแหน่งในกิจการอื่น
บริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ไม่มี -
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การดารงตาแหน่งในปัจจุบัน (ต่อ)
บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)
2549-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
หน่วยงำนอื่น
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)
กลุ่มทิสโก้
2562-มี.ค.2564
กรรมการอานวยการ
2560-มี.ค.2564
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2553-2559
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
2560-มี.ค.2564
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2553-2559
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย
2558-2560
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ
2553-2560
ประธานคณะกรรมการ
2552-2560
กรรมการ
2552-2560
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ
ตาแหน่งในกิจการอื่น
- ไม่มี (หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน 2564)
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บมจ. แอกซ่าประกันภัย (ประเทศไทย)

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้
บจก. เอชทีซี ลีสซิ่ง
บจก. ไฮเวย์
บจก. ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง

นิยามกรรมการอิสระ
บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ สรุปได้ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50* ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจจัดการ
ของบริ ษัท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่ อย บริษั ทร่ วม บริษั ทย่ อยลาดับเดี ยวกั น หรื อนิ ติบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้พ้ นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรื อ
ผู้มีอานาจจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่า สองล้ านบาทต่ อปี จากบริษัท บริ ษัทย่ อย บริษัทร่วม หรื อนิติบุ คคลที่ อาจมีความขั ดแย้ ง ทั้ งนี้ ในกรณีที่ ผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจา หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ ง
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกั นและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกิน 9 (เก้า) ปี ยกเว้นผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระก่อน
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ให้สามารถดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอยู่ต่อไปเกิน 9 (เก้า) ปีได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และ
11. ไม่ มี ธุ รกิจหรื อส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน หรื อมี ผลประโยชน์ เกี่ ยวข้องกั บสถาบั นการเงิ น หรือ ไม่ มี ลั กษณะอื่ นใดที่ ท าให้
ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
* หมำยเหตุ: บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่ำข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1
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เอกสารแนบ 7
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในการพิ จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ ทบทวนค่าตอบแทน
กรรมการและพิ จารณาอั ตราค่ าตอบแทนที่ เหมาะสมเป็ นประจ าทุ กปี เพื่อ ให้ ค่ าตอบแทนกรรมการมี ความเหมาะสมต่ อ ภาระหน้ าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน
อนึ่ ง กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ยอื่ น ในกลุ่ ม ทิ ส โก้ ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น พนั ก งานหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ต็ ม เวลาของบริ ษั ท ในกลุ่ ม ทิ ส โก้
จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการ บริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยให้มีผลจนกว่า จะเปลี่ยนแปลง ทั้ งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิก
ของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษา ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม สาหรับ
ปี 2564 ในอัตราเดิม เท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 รวมถึงรถยนต์ประจาตาแหน่งสาหรับประธาน
คณะกรรมการ ประกั นชี วิตและประกันอุบั ติเหตุกลุ่มหรือ ประกันสุขภาพสาหรั บกรรมการสัญ ชาติไทยที่ มีอายุ 60 ปีขึ้ นไป ตลอดจน
การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ปรากฏรายละเอียดดังนี้
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(หน่วย: บาท)
มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
คณะกรรมการ
ประธาน
240,000
กรรมการ
50,000
ที่ปรึกษา
40,000
คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธาน
กรรมการ
-

60,000
50,000
-

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
240,000
50,000
40,000

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)

60,000
50,000
-

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-
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 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน
1. รถยนต์ประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ
2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นอาจกาหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมสาหรับกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพิ่มเติมแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยปรากฏขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8
โครงสร้างการจัดการ และหัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ ของรายงานประจาปี
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เอกสารแนบ 9

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น
บัตรประจ าตั วประชาชน บั ตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุญ าตขั บขี่ หรือ หนั งสื อเดินทาง ของผู้ถื อหุ้ น และหากมีการเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.1 ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
(1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ ในหนังสือรับรอง ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพั นนิติบุคคล
พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมนั้นมีอานาจกระทาการแทนผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และให้กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อม
ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และสาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร
ที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
(2) กรณีนิติบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มี
อานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลาเนา ปรากฏรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรือ
อานาจลงนามผูกพันและที่ตั้งสานักงานใหญ่ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
(3) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(4) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้อง
ของคาแปลด้วย
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4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.(2) - (3) ข้างต้น
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
(3) สาเนาภาพถ่ายหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม
ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุ มด้ วยตนเอง หรือ มอบฉั นทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุม แทน ให้แสดงเอกสารที่ ส่ วนราชการออกให้
ตามข้อ 1 ข้างต้น พร้อมนาคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสาร
ที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น พร้อมนาสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ และสาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
หรือสูติบัตรของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้
ตามข้อ 1 ข้างต้น พร้อมนาคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
ทั้ งนี้ เอกสารข้างต้นที่ มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้อ งจัดท าค าแปลเป็ นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
ขั้นตอนการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง
บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้ งแต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป ณ บริเวณส่ วนลงทะเบียน ชั้น 1
อาคารทิ ส โก้ ท าวเวอร์ ถนนสาทรเหนื อ ตามแผนที่ ส ถานที่ จั ดประชุ ม ตามเอกสารแนบ 14 ที่ ได้ แ นบมาพร้ อ มนี้ และบริ ษั ท ได้ ใ ช้
ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาหนังสือ
เชิ ญประชุม และ/หรื อ เอกสารแนบ 8 ที่ มีบาร์ โค้ ด ซึ่ งบริ ษั ท ได้ จั ดส่ งมาพร้ อมหนังสื อบอกกล่ าวเรี ยกประชุ ม มาแสดงต่ อ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
1. กรณีมาด้วยตนเอง
1.1 ติ ด ต่ อ จุ ด ลงทะเบี ยน และยื่ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และ/หรื อ เอกสารแนบ 8 ที่ มี บ าร์ โค้ ด พร้ อ มแสดงเอกสารหลั ก ฐานที่ ใ ช้
ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
2. กรณีรับมอบฉันทะ
2.1 วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดทาหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้กาหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏดังนี้
1. นายปลิว มังกรกนก
2. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
3. ศ. ดร. ปราณี ทินกร

ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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4. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

6. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

(ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 10)
ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวั นประชุ มอย่างน้ อย 1 วั นท าการ โดยใช้ ซองธุ รกิ จตอบรั บที่ ส่งมาด้ วยนี้ เพื่อบริ ษัท จะได้ส่ งมอบให้กรรมการ
ผู้รับมอบฉันทะดาเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะต่อไป
โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถ
เข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้
เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะสามารถออกเสียง
ลงคะแนน “เห็นด้วยบางส่วน” หรือ “ไม่เห็นด้วยบางส่วน” หรือ “งดออกเสียงบางส่วน” ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจานวน
เสียงทั้งหมดที่มีอยู่หรือที่ขอใช้สิทธิหรือที่รับมอบฉันทะ
นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นวาระการการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เป็นแบบทั่ วไปที่ ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้ กับผู้ถือ หุ้นทุ กกรณี ) ผู้ถือหุ้ นสามารถพิมพ์
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tisco.co.th
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เป็ นแบบที่ ก าหนดรายการต่ างๆ ที่ จะมอบฉั นทะที่ ละเอี ยดและชั ดเจน โดยบริ ษั ท
ได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 8
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เป็นแบบที่ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถื อหุ้นเป็ นผู้ลงทุ นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
www.tisco.co.th
2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้
- เอกสารแนบ 8 ที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงและแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3.3 ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ “เห็นด้วย” หรือไม่ท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วยหรืออนุมัติตามที่
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้น
การประชุม
3.4 ในวาระการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ ในส่วนการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
สามารถเลือกว่าเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสาหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกับ
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การแต่ งตั้ งกรรมการบางรายโดยออกเสี ยงแยกตามกรรมการแต่ ละรายไป อนึ่ ง บริ ษั ทใช้ วิ ธี การลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ในการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาส
ได้เลือกตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของตนเข้ามารับตาแหน่งในคณะกรรมการบริษัทได้ โดยมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ คูณด้วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีแต่งตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้
ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
ตัวอย่าง
บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด 1,000 หุ้น ถือโดย
นาย ก
ถือหุ้น
600 หุ้น
นาง ข
ถือหุ้น
200 หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 8 ราย
ถือหุ้นรวมกัน 200 หุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องการเลือกตั้งกรรมการจานวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมที่ครบวาระ คือ นายกนก
นายหิรัญ และนายอรรณนพ ซึ่ง นาย ก ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้กรรมการรายเดิมกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระ ส่วนนาง ข ได้เสนอกรรมการรายใหม่ 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)
ชื่อผู้ถือหุ้น
นาย ก
นาง ข
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวมคะแนนที่ได้

นายกนก
600
200
800

คะแนนเสียงแยกตาม
นายหิรัญ
นายอรรณนพ
600
600
200
800
600

นายพิษณุ
600
200
800

รวมคะแนน
ทั้งหมด (เสียง)
1,800
600
600
3,000

ดังนั้น กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งคือ นายกนก นายหิรัญ และนายพิษณุ
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั้งกรรมการ จะทาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
มีโอกาสมากขึ้นที่จะเสนอและแต่งตั้งผู้แทนของตนเป็นกรรมการบริษัทได้
4. กติกาการนับคะแนนเสียง
4.1 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4.2 บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
4.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัท จะนั บคะแนนเสียงของผู้ ถือ หุ้นในที่ ประชุม เฉพาะที่ ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมและที่มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า
4.4 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละ
วาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นกลับก่อนการปิดประชุม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมเพื่อหักคะแนน
ออกจากระบบ
4.5 ในวาระการพิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ ในส่วนการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) ตามข้อ 3.4
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ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

นายปลิว มังกรกนก
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
72 ปี
ไทย
70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
: - Master of Business Administration (Finance),
University of California at Los Angeles, USA
- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: - ไม่มี -

:
:
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: 2,221,010 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.28 ของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ : 12 ปี 6 เดือน
(ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ตั้งแต่กรกฎำคม 2555 รวมระยะเวลำ 8 ปี 8 เดือน)
จนถึงปัจจุบัน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกันยายน 2551 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
: - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลาดับที่ 2
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
66 ปี
ไทย
93/279 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: - ไม่มี :
:
:
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในบริษัท
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ : 12 ปี 6 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อกันยายน 2551 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
จนถึงปัจจุบัน
: - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
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ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลาดับที่ 3
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
71 ปี
ไทย
74/8 หมู่ที่ 3 แขวงบางขนุน เขตบางกรวย นนทบุรี 11130
- Doctor of Philosophy (Economics), University of Pennsylvania, USA
- Master of Art (Economics), University of Pennsylvania, USA
- Bachelor of Art (Economics), Swarthmore College, USA
: - ไม่มี -

:
:
:
:
:
:
:

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
: - ไม่มี การถือหุ้นในบริษัท
จานวนปีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ : 12 ปี 3 เดือน
(แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อธันวาคม 2551 / แต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อมิถุนายน 2563)
จนถึงปัจจุบัน
: - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
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ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 14. การประชุมสามัญ
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถื อหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท
ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี
ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กาหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้
ผู้ ถื อ หุ้ นคนหนึ่ งหรื อ หลายคนซึ่ งถื อ หุ้ น รวมกั นได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสิ บของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ งหมด อาจเข้ าชื่ อกั น
ทาหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิ สามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีคาร้องขอเช่นว่านั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวั น
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 16. คาบอกกล่าวนัดประชุม
ให้ส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามตาบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผู้ถือหุ้นพานักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคาบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
โดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พานักอยู่นอกประเทศไทย คาบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข
โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน
คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แ ห่งท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป
คาบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่ กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย
ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม
ประธานในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม การประชุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ในการนี้
ต้องดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนั บรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรค
สอง แล้วแต่กรณี และจาเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณ า
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 18. องค์ประชุม
องค์ประชุมสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี ) มาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
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หากเมื่อครบกาหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจานวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็น
การประชุม ที่ ผู้ ถือ หุ้นขอเรี ยกประชุ มให้ยกเลิ กการประชุ มนั้ น ในกรณีที่ การประชุม นั้นมิ ใช่ เป็ นการประชุ มที่ ผู้ถื อหุ้ นขอเรียกประชุ ม
ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
ก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 19. การดาเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่ไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดาเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้น ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรึกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้
ข้อ 20. การออกเสียง
ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้น
หุ้นหนึ่งที่ตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กาหนดให้ทาโดยวิธีใด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 21. การมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
หมวดที่ 4 กรรมการ
ข้อ 22. จานวนกรรมการ
ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว โดยให้มีจานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน
ให้ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นเลือ กตั้งกรรมการตามจานวนที่ กาหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจานวนไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณี

ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก
เพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
ข้อ 24. วาระการดารงตาแหน่งและการออกจากตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิ ม
รักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 25. การพ้นตาแหน่งก่อนครบกาหนดออกตามวาระ
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผู้ถื อหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิอ อกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 26. การถอนและตั้งแทนในตาแหน่งที่ว่าง
ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่ านั้นที่ จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตาแหน่งว่างลง
ในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกาหนดเวลาดังที่ระบุไว้ในข้อ 24. ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการ
ที่ คงเหลือ อยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ ให้เต็มที่ ว่ าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลื อน้อยกว่าสองเดือน ทั้ ง นี้ มติในการตั้ งกรรมการดังกล่าว
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้
จะคงอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบตาแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการ
ผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับตั้งนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลา ที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 38. เงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณี ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หรือไม่สามารถ
ดารงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงิ น ปั น ผลให้ แ บ่ ง ตามจ านวนหุ้ น หุ้ น ละเท่ า ๆ กั น เว้ น แต่ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ในข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ นเรื่ อ งหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณีที่บริษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผล
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้บังคับเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดและจัดสรรเงินกาไรส่วนที่เหลือโอนเข้าเป็น
กาไรสะสมโดยไม่ได้จัดสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

-73-

ข้อ 39. ทุนสารอง
บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหักด้ว ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท นั้ น ให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง และก าหนดจ านวนเงิ น ค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี
ของบริษัททุกปี
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
ในกรณีที่ หน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่กากับดูแลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) กาหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ขึ้นนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท ณ ขณะนั้นยังไม่ได้รับความเห็นชอบ
เช่นว่านี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ
(2) เสนอและเลื อกผู้ สอบบั ญ ชี เพื่ อ ขอความเห็ นชอบจากธนาคารแห่ งประเทศไทยแล้ วเรียกประชุ ม ใหญ่ วิ สามัญ เพื่ อแต่ งตั้ ง
ผู้สอบบัญชีนั้น
ในกรณีที่ตาแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงก่อนครบกาหนด ให้คณะกรรมการดาเนินการตาม (1) หรือ (2) โดยอนุโลม
ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และปัญหา
เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท
ผู้สอบบัญ ชีมีอ านาจตรวจสอบบั ญชี เอกสารและหลั กฐานอื่นใดที่ เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์ สินและหนี้สินของ
บริษัทได้ ในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
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เอกสารแนบ 12

วิธกี ารใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
และรายงานประจาปี 2563
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษัท ศูนย์รั บฝากหลั กทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบี ยนหลั กทรัพย์
ได้พัฒนาระบบขึ้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานประจาปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สาหรับระบบ 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
สาหรับระบบ 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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เอกสารแนบ 14

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุม ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)

หมายเหตุ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม
- ส าหรั บ ท่ า นที่ เ ดิ น ทางมาประชุ ม ด้ ว ยรถส่ ว นตั ว บริ ษั ท ได้ จั ด เตรี ย มสถานที่ จ อดรถไว้ ที่ บ ริ เ วณชั้ น บี 1 ถึ ง บี 4
ของอาคารทิสโก้ทาวเวอร์
- สาหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถประจาทาง รถประจาทางที่ผ่านอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ได้แก่ 17 22 62 67 และ 149
- สาหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส กรุณาลงที่สถานีศาลาแดง ทางออก 4
- สาหรับท่านที่เดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที กรุณาลงที่สถานีสีลม ทางออก 2 หรือสถานีลุมพินี ทางออก 2
- สาหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น เก้าอี้รถเข็น กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ที่หมายเลข
0 2633 6874 หรือ 0 2633 6814 เพื่อจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ที่จาเป็น
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