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ที ่สลธ. 002/2561 

5 เมษายน 2561 

เรียน  ท่านผูถ้ือหุ้น 

เรื่อง   หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561  
 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตกิ าหนดใหม้กีารประชุมสามญั
ผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 12 อาคารทสิโกท้าวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม 
เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งเรียกประชุมโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ ซึ่งประชุมเมือ่วนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยส่งหนังสอืเชญิประชุมและด าเนินการประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
ธนาคารและตามล าดบัระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยมสี าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 
เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 ตามเสนอ 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2. พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการไดส้รุปรายละเอียดการด าเนินธุรกจิพร้อมค าอธบิายประกอบผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 ไว้อย่างชดัเจนในรายงานคณะกรรมการดงัปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงานประจ าปี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท า
ในปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

3. พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล จากรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคาร
ทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ได้แสดงฐานะการเงนิอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชวี่างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐ านะ
การเงนิของธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ถูกต้องตามทีค่วร ทัง้นี้ รายงานของผู้สอบบญัช ีงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏในเอกสารแนบ 4 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ของธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

4. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 และอนุมติัการจดัสรรก าไรจาก
ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 เป็นเงินกองทุน  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิจ านวน 4,300,556,978 บาท เพิ่มขึ้น 613,000,388 บาท จากปี 2559 
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 39  
การจ่ายเงนิปันผลจะตอ้งจ่ายจากก าไรทีเ่ป็นเงนิสดจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยการจ่ายเงนิปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั  



-2- 

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 40 ธนาคารต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึ่งในปี 2560 ธนาคารไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมสี ารอง
ครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้  

ทัง้นี้ ธนาคารมกี าไรจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรตามงบการเงนิเฉพาะกจิการปี 2560 ตามรายละเอยีดดงันี้   

 (หน่วย: บาท) 
ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 14,474,972,030 
ก าไรสุทธขิองธนาคารส าหรบัปี 2560 4,300,556,978 
ปรบัรายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด (50,859,452) 
ก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรบัปี 2560 18,724,669,556 
เงนิปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 (2,764,703,076) 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ ส้ินปี 2560 15,959,966,480 

ธนาคารมกี าไรสะสมที่สามารถจดัสรรเป็นเงนิปันผลส าหรบัปี 2560 จ านวน 18,724,669,556 บาท โดยธนาคารได้จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2560 คิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิ้น 2,764,703,076 บาท ดังนัน้ ธนาคารจะมีก าไรสะสมที่ย ังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2560 จ านวน 
15,959,966,480 บาท 

ธนาคารมนีโยบายทีจ่่ายเงนิปันผลในอตัราทีเ่หมาะสมตามผลการด าเนินงาน โดยคงไวซ้ึ่งอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสีย่งทีแ่ขง็แกร่ง 
(BIS Ratio) และเพยีงพอต่อการขยายตวัของธุรกจิในอนาคต ทัง้นี้ อตัราการจ่ายเงนิปันผลปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 64.3 ของก าไรสุทธจิาก
ผลการด าเนินงาน เทยีบกบัอตัราร้อยละ 55.0 ในปี 2559 การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารที่
ก าหนดอตัราการจ่ายเงนิปันผลในอตัราทีเ่หมาะสมเพื่อใหอ้ตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสีย่ง (BIS Ratio) สูงกว่ารอ้ยละ 12 ในฐานะ
ธนาคารพาณชิยท์ีม่คีุณสมบตัติามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย  
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ ้นร ับทราบการจ่ายเง ินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจาก
ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 ใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้สามญัและผูถ้ือหุน้บุรมิสทิธิ เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 3.00 บาท รวมเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิ้น 2,764,703,076 บาท และอนุมตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2560 ส่วนทีเ่หลอืจากการจ่ายเงนิปันผล 
เป็นเงนิกองทุน ตามเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย  
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

5. พิจารณาอนุมติัจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 22 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ที่
จะด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคารเป็นครัง้คราวโดยให้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และมกีรรมการทีม่สีญัชาตไิทยตามทีก่ฎหมายก าหนด 

นอกจากนี้ ขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 23 และ 24 ก าหนดใหใ้นการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุด
พรอ้มกนัในคราวเดยีว โดยใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
ตามเอกสารแนบ 10 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกฎหมาย และกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค านึงถงึความต้องการและประโยชน์สูงสุดของ
ธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัท ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทแม่”) จะพจิารณา
คดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม รวมถึงมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มคีวามเขา้ใจเพยีงพอ
ดา้นการธนาคาร การเงนิ เศรษฐกจิ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการเพือ่น าเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการต่อไป 

ภายหลงัจากการพจิารณาคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแมแ่ลว้ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดจ านวนกรรมการ
ที่ 8 คน และอนุมตัิการแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนี้เป็นกรรมการ โดยจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียด
ประวตัผิูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอสิระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
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1. นายปลวิ  มงักรกนก กรรมการอสิระ  
2. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล  กรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 
4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอสิระ  
5. นายสถติย ์อ๋องมณี กรรมการอสิระ 
6. นายชอื-เหา ซุน (โฮเวริด์ ซุน) กรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
7. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล กรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
8. นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ กรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการของธนาคารที ่8 คน และเหน็ชอบ
กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแม่ ใหเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการตามทีเ่สนอ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากเหน็ว่ากรรมการทัง้ 8 คน เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของธนาคาร และ
ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ นอกจากนี้ ไดป้ฏบิตัิหน้าที่ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั 
และซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของธนาคาร มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กบั
ความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ นายปลวิ มงักรกนก, รองศาสตราจารย์ ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์, นางสาวปนัดดา 
กนกวฒัน์ และนายสถติย์ อ๋องมณี เป็นผูม้คีุณสมบตัติามนิยามกรรมการอสิระที่ธนาคารก าหนดในนโยบายและแนวปฏบิตัิ เรื่องการก ากบั
ดแูลกจิการของกลุ่มทสิโก ้ซึง่เขม้งวดกว่าประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ส าหรบัการพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการ ต้องการคะแนนเสยีงขา้งมากของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน และส าหรบัการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ ใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 

6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแม่ได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
เพือ่ใหค้่าตอบแทนกรรมการมคีวามเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ถงึแมใ้นปี 2560 จะมกีารปรบัขึน้ค่าตอบแทน
ไปแลว้ แต่ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนัของธนาคารยงัคงต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมทีม่ผีลการด าเนินงานในระดบัเดยีวกนัในอตัรา
รอ้ยละ 57 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแม่ จงึเสนอใหป้รบัเพิม่ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จากอตัรา 40,000 บาท ซึง่ไมม่กีารปรบัมาตัง้แต่ปี 2553 เป็นอตัรา 50,000 บาท เพื่อใหป้รบัตามอตัราเงนิเฟ้อ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิัทแม่ ยงัเสนอให้ก าหนดค่าเบี้ยประชุมส าหรบัการประชุมคณะกรรมการในอตัรา 50,000 บาท 
ส าหรบักรรมการ หรอืในอตัราเดยีวกบัค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมคีวามเหมาะสม
ต่อภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ทัง้นี้ จะไม่มกีารจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยทีป่ฏบิตัหิน้าที่
เตม็เวลาของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 6  
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการที่มไิดด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการในบรษิทัแม ่และ/หรอื ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารในกลุ่มทสิโก ้ในรปูของเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม และโบนัส ใหแ้ก่
กรรมการไมเ่กนิท่านละ 950,000 บาทต่อปี ประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุกลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพเฉพาะกรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 
60 ปีขึน้ไป และการประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีข่องธนาคาร โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิทีจ่ะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถงึ
สทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิกรณีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิตามทีเ่สนอ 
และคณะกรรมการยงัเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนัดว้ย 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุม 

7. พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2561 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของ
ธนาคาร ซึ่งก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีอง
ธนาคารทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชธีนาคารส าหรบัปี 2561 ตามแนวปฏบิตั ิเรื่องการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี
และคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรอื นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย์ และ/หรอื 
นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย แห่งส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคารส าหรบัปี 2561 เนื่องจากพจิารณาว่าผูส้อบบญัชี
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ดงักล่าว มคีุณสมบตัติามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด และมผีล
การปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชดีงักล่าวจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองธนาคารส าหรบัปี 2561 จ านวนไม่เกนิ 5,200,000 บาท ตามเอกสารแนบ 7 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่
4499 และ/ หรอืนางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย์ ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่4951 และ/ หรอืนางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที ่
4172 แห่งส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคารส าหรบัปี 2561 โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของ
ผูส้อบบญัชไีด ้และก าหนดค่าตอบแทนจ านวนไมเ่กนิ 5,200,000 บาท 
คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ตอ้งการคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

8. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัธนาคาร ข้อ 15 การประชมุวิสามญั 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรือ่งการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ก าหนดเรื่องการใหส้ทิธิ
ผูถ้อืหุน้เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของธนาคาร จงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคาร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ตามเอกสารแนบ 8 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 15 การประชุม
วสิามญั วรรคสาม ดงันี้ 

ข้อบงัคบัปัจจุบนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไข 
การประชุมคราวอื่นบรรดาม ีนอกจากการประชุมสามญัทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 14. ของขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า การประชุมวสิามญั 
คณะกรรมการอาจเรยีกประชุมวสิามญัในวนั เวลา และสถานที่

ทีค่ณะกรรมการก าหนดได ้สุดแต่จะเหน็สมควร แต่อย่างไรกด็ี 
ตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าวโดยชอบถงึการทีจ่ะประชุมนัน้ ดงัทีก่ าหนดไว้
ในขอ้ 16. แห่งขอ้บงัคบันี้ 

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

การประชุมคราวอื่นบรรดาม ีนอกจากการประชุมสามญัทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 14. ของขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า การประชุมวสิามญั 

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

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

คะแนนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผ่านมต ิ มตทิีป่ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

9. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ และขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งต้น และหากท่านมขีอ้สงสยัหรอืค าถาม
เกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายัง ธนาคารได้ที ่
ir@tisco.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 0 2633 6855 โดยระบุชือ่และช่องทางการตดิต่อเพือ่ทีธ่นาคารจะตดิต่อกลบัได ้

อนึ่ง เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ โปรดน า
หนงัสอืทีร่ะบุชือ่ผูถ้อืหุน้หรอืหนังสอืมอบฉนัทะซึ่งพมิพ์บาร์โคด้ไวแ้ลว้ตามเอกสารแนบ 9 ทีแ่นบมาดว้ยนี้ พรอ้มหลกัฐานทีต่้องใชใ้นการแสดงสทิธิ
เขา้ร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาแสดงต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย โดยธนาคารก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัที ่30 มนีาคม 2561 
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นอกจากนี้ ธนาคารไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบแผ่นซดีรีอมตามทีไ่ดจ้ดัส่งมาใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่าน หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงค์
จะขอรบัรายงานดงักล่าวแบบรูปเล่ม สามารถตดิต่อขอรบัไดท้ี่ แผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 7 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์
ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855 หรอื ir@tisco.co.th 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

       ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

   
  (นายปลวิ มงักรกนก) 
 ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 
ส านกัเลขานุการบรษิทั 
โทรศพัท ์ 0 2633 6805  



เอกสารแนบ 1 

-6- 

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

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

ประชุมเวลา 10.00 น. 

นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบว่ามกีรรมการ
ธนาคาร ผูบ้รหิารระดบัสงู และตวัแทนจากผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุม โดยไดแ้นะน าเป็นรายบุคคลดงันี้ 

กรรมการธนาคารทีเ่ขา้ร่วมประชุม 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 คน คอื 
1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการธนาคาร / กรรมการอสิระ 
2. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางภทัรยีา เบญจพลชยั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. ศาสตราจารย ์ดร. ตรีณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายสถติย ์อ๋องมณ ี กรรมการอสิระ  
7. นายทาคาช ิคุโรเมะ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
8. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล กรรมการ / กรรมการบรหิาร (ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้/ กรรมการอ านวยการ)     
กรรมการบรษิทัทีล่าประชุม  
1. นายชอื-เหา ซุน (โฮเวริด์ ซุน) กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม 8 คน คอื 
1. นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายพธิาดา วชัรศริธิรรม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรรษทัธนกจิ  
3. นายชลติ ศลิป์ศรกีุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนิเชือ่รายย่อย  
4. นายเมธา  ปิงสุทธวิงศ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธนบดธีนกจิและบรกิารธนาคาร 
5. นางสาวนิภา เมฆรา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - บรรษทัธนกจิ  
6. นายรุ่งโรจน์ จรสัวจิติรกุล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - บรหิารการขายและการตลาดสนิเชือ่รายย่อย 1  
7. นายเดชพนินัท ์สุทศันทรวง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ปฏบิตักิารสนิเชือ่รายย่อย  
8. นายพชิา รตันธรรม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ธนบดธีนกจิ  

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

กรรมการและผูบ้รหิารจากบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทีเ่ขา้ร่วมประชุม คอื 
1. ศาสตราจารย ์ดร. ปราณี ทนิกร กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นางสาวอารยา ธรีะโกเมน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
3. นายชาตร ีจนัทรงาม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 
4. นายไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัก ากบัดแูลกจิการ และเลขานุการบรษิทั 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีร่่วมประชุมสามญัประจ าปี 2560 ของบรษิทั 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ธนาคารมอบหมายให ้บรษิทั ด ีไอ เอ ออดทิ จ ากดั เป็นผูท้ าหน้าทีดู่แลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของธนาคาร โดยบรษิัท ดี ไอ เอ ออดทิ จ ากดั ได้จดัเจ้าหน้าที่เขา้สงัเกตการณ์การลงทะเบยีนเขา้ประชุมและการนับ
คะแนนเสยีงตลอดการประชุม  

ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ธนาคารไดส้่งหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ไปยงัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อน
การประชุมโดยชอบตามขอ้บงัคบัของธนาคารและตามกฎหมาย เพือ่เปิดโอกาสใหท้่านผูถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 
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ประธานฯ ขอให ้นายไพรชั ศรวีไิลฤทธิ ์เลขานุการบรษิทั แจง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบถงึระเบยีบการออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร 
ผูถ้อืหุน้ทัง้ทีม่าเขา้ประชุมดว้ยตนเองหรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉนัทะมาเขา้ประชุม มสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ยกเวน้วาระการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ 
ซึง่ใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

นอกจากนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนน ธนาคารได้น าส่งหนังสอืลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนไปยงัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสยีงลงคะแนนล่วงหน้าได้ ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะออกเสยีง
ลงคะแนนในทีป่ระชุม ธนาคารได้แจกบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถ้ือหุน้ก่อนเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกเสยีงลงคะแนนเป็น
การล่วงหน้าและประสงคจ์ะออกเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” “งดออกเสยีง” หรอื แบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน กรณีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้  
คสัโตเดยีนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบตัรลงคะแนนและมอบใหแ้ก่เจา้หน้าทีเ่พื่อรวบรวมนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ส่วนผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอื
มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและระบุการออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้นัน้ ธนาคารไดน้ าคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้ บนัทกึในระบบคอมพวิเตอร์เพื่อการลงมตแิต่ละวาระไวแ้ลว้ ซึ่งการประมวลผลการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะน า
คะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจากจ านวนเสยีงเหน็ดว้ยของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง 

และชีแ้จงเพิม่เตมิว่าผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแลว้เสรจ็ ขอใหส้่งคนื “หลกัฐานการลงทะเบยีนเขา้ประชุม” ทีธ่นาคาร
ไดแ้จกใหใ้นช่วงลงทะเบยีน และ/หรอื บตัรลงคะแนนทีไ่มไ่ดใ้ช ้(ถา้ม)ี ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องธนาคารบรเิวณประตูทางเขา้หอ้งประชุม 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ทีม่าดว้ยตนเอง จ านวน 30 รายและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จ านวน 
3 ราย รวมผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 33 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิ้น 921,452,119 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของธนาคาร ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร  

ประธานฯ จงึกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560  

หลงัจากทีป่ระธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ ในระหว่างการประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิม่เตมิอกี 4 ราย รวมเป็นผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 34 ราย ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จ านวน 3 ราย รวมผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 
จ านวน 37 ราย ถอืหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 921,452,284 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

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

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัทว้ง ซกัถาม หรอืขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,119 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 2 พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหส้ตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ดก้ระท าในปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 

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



-8- 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถอืหุ้นพจิารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2559 ดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปี  

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใิหส้ตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ดก้ระท าในปี 2559 
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ดก้ระท าในปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,119 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.22 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 3  พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ เสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณารบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยความเหน็ทีส่อดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชขีองธนาคาร ว่างบแสดงฐานะทาง

การเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ไดแ้สดงผลประกอบการและฐานะทางการเงนิของธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีทีไ่ดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ และขอใหน้ายสุทศัน์ 

เรอืงมานะมงคล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้น าเสนอต่อทีป่ระชุม  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโกส้รุปรายละเอยีดของงบการเงนิต่อทีป่ระชุม และขอใหน้ายชาตร ีจนัทรงาม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
สายควบคุมการเงนิและบรหิารความเสีย่ง บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มทสิโก ้(“บรษิทัใหญ่”) ชี้แจงรายละเอยีด

และการวเิคราะหง์บการเงนิ  

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงนิและบรหิารความเสีย่งของกลุ่มทสิโกไ้ดช้ีแ้จงรายละเอยีดและการวเิคราะห์งบแสดงฐานะทาง
การเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ต่อทีป่ระชุม โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สนิทรพัยร์วม 260,741,826 
หนี้สนิรวม 233,297,858 
ส่วนของเจา้ของรวม 27,443,968 
ก าไรสุทธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) 3,656,668 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 4.00 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคารทสิโก ้จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

นายสุพจน์ เอื้อชยัเลศิกุล ผูถ้อืหุน้ กลา่วชมเชยวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร และสอบถามถงึประเดน็ต่างๆ ดงันี้  

1. แนวโน้มจ านวนสาขาธนาคาร การขยายสาขาเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) และความคบืหน้าการลงทุนเกีย่วกบัพรอ้มเพย์ 
(Prompt Pay)  

2. ความคบืหน้าของการฟ้ืนฟูสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(NPL) กรณบีรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) และผลกระทบต่อผลก าไร
ของปี 2559  

3. สาเหตุการลดลงของสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(NPL) และเป้าหมายการเตบิโตของธนาคาร  
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ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ชี้แจงรายละเอยีดในแต่ละประเดน็ ดงันี้ 

1. ธนาคารมนีโยบายขยายสาขาเท่าที่จ าเป็น ซึ่งปัจจุบนั ธนาคารมสีาขาเพียง 57 แห่ง ท าให้ได้รบัผลกระทบจากเทคโนโลยทีางการเงนิ 
(Financial Technology หรอื FinTech) และ การเงนิยุคดจิติอล (Digital Banking) ในระดบัต ่า ส่วนแนวโน้มในอนาคตจะขึน้อยู่กบัความจ าเป็น เนื่องจาก
การขยายสาขาถอืเป็นต้นทุนของธนาคาร ส าหรบัการทีร่ฐับาลมนีโยบายขยายพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) นัน้ 
ทางธนาคารกม็นีโยบายในการขยายสาขาของธุรกจิรายย่อยในแต่ละพื้นทีเ่พิม่มากขึน้โดยจะพจิารณาจากจ านวนและความต้องการของลูกคา้เป็นหลกั  
ในปัจจุบนั ธุรกจิรายย่อยภายใต้แบรนด์สมหวงัมจี านวนสาขาประมาณ 150 แห่ง และจะขยายเป็น 300 แห่งในระยะยาว ทัง้นี้ การขยายสาขาธนาคาร
ในหา้งสรรพสนิคา้ในอนาคตน่าจะมสีดัส่วนทีเ่พิม่มากขึน้ตามรปูแบบการด าเนินชวีติของคนรุ่นใหม ่ ส าหรบัการใหบ้รกิารของสาขานัน้ ธนาคารมเีป้าหมายที่
จะใหบ้รกิารเตม็รปูแบบ ทัง้บรกิารเงนิฝาก การใหส้นิเชื่อ การใหค้ าแนะน าการลงทุนในตลาดทุนและกองทุนรวม สาขาบางแห่งอาจยงัไม่สามารถใหบ้รกิาร
เตม็รปูแบบได ้เนื่องจากตอ้งขึน้อยู่กบัความตอ้งการของลกูคา้ส่วนใหญ่ แต่ธนาคารไดจ้ดัใหม้กีารบรกิารพืน้ฐานไวร้องรบัทุกสาขาแลว้ 

2. ลกูหนี้รายบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) ธนาคารไดส้ ารองหนี้สญูเตม็จ านวนแลว้ และอยู่ในขัน้ตอนการฟ้ืนฟูกจิการตัง้แต่เดอืน
ธนัวาคม 2559 จนถึงปัจจุบนัลูกหนี้ยงัมผีลประกอบการที่ดแีละสามารถช าระคนืตามแผนฟ้ืนฟูกจิการทีก่ าหนดไว้ แต่ทางธนาคารยงัต้องติดตามความ
คบืหน้าต่อไป ส าหรบัก าไรทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2559 ไมไ่ดเ้ป็นผลมาจากการไดช้ าระสนิเชือ่คนืตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ เนื่องจากเป็นการช าระคนืเพยีงบางส่วนและ
เป็นจ านวนน้อย ทัง้นี้ หากเป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกจิการระยะยาว 12 ปี ธนาคารน่าจะไดร้บัเงนิตน้คนืบางส่วน โดยหนี้ส่วนทีเ่หลอืจะแปลงเป็นหุน้สามญั 

3. การลดลงของสนิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(NPL) เป็นไปตามวฏัจกัรของธุรกจิ ทีล่กูคา้รายย่อยจะไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิก่อนธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธนาคารที่เน้นให้สินเชื่อรายย่อยส่วนใหญ่จึงได้รบัผลกระทบก่อนตั ้งแต่ปี 2556-2558 และบรรเทาลงในปีปัจจุบนั ส าหรบั
เป้าหมายการเตบิโตของธนาคารจะเป็นไปตามอุตสาหกรรม โดยในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา การเตบิโตของธนาคารไม่สูง เป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิที่ซบเซา
และภาวะของอุตสาหกรรมรถยนต์ซึง่เป็นธุรกจิสนิเชือ่หลกัของธนาคาร  ส าหรบัอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิในปี 2560 ถูกคาดการณ์ไวท้ีร่อ้ยละ 3.5 ซึ่งจะ
ดขีึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัปี 2559 ทีเ่ตบิโตในอตัรารอ้ยละ 3.2 

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้ทกัท้วงหรอืซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุมลงมติรบัรองงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็ จของ
ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,119 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.85 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.15 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 4  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 และอนุมติัการจดัสรรก าไรจาก
ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็นเงินกองทุน 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 และอนุมตักิารจดัสรร
ก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิกองทุน และขอใหน้ายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้น าเสนอต่อทีป่ระชุม 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่มทสิโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีรอ้ยละ 5 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมายจนกว่าจะครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เนื่องจากเงนิส ารองตามกฎหมายได้
ครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนแลว้ จงึไมจ่ าเป็นตอ้งจดัสรรเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2559 เพิม่เตมิอกี โดยรายละเอยีดก าไรสะสมทีส่ามารถ
จดัสรรเป็นเงนิปันผลส าหรบัปี 2559 ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของธนาคาร เป็นดงันี้  

 (หน่วย: บาท) 
ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 12,829,649,304 
ก าไรสุทธขิองธนาคารส าหรบัปี 2559 3,687,556,590 
ปรบัรายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด (14,784,942) 
ก าไรสะสมท่ีสามารถจดัสรรเป็นเงินปันผลส าหรบัปี 2559 16,502,420,952 
เงนิปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2559 (2,027,448,922) 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ ส้ินปี 2559 14,474,972,030 
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ธนาคารมกี าไรสะสมทีส่ามารถจดัสรรเป็นเงนิปันผลส าหรบัปี 2559 จ านวน 16,502,420,952 บาท โดยธนาคารไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในปี 
2559 คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 2,027,448,922 บาท ดงันัน้ ธนาคารจะมกี าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 14,474,972,030 บาท  

ธนาคารมนีโยบายทีจ่่ายเงนิปันผลในอตัราทีเ่หมาะสมตามผลการด าเนินงาน โดยคงไวซ้ึ่งอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสีย่งทีแ่ขง็แกร่ง (BIS 
Ratio) และเพยีงพอต่อการขยายตวัของธุรกจิในอนาคต ทัง้นี้ อตัราการจ่ายเงนิปันผลปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 ของก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานเทยีบ
กบัอตัรารอ้ยละ 37.9 ในปี 2558 การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารทีก่ าหนดอตัราการจ่ายเงนิปันผลในอตัราที่
เหมาะสมเพื่อใหอ้ตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์เสีย่ง (BIS Ratio) สูงกว่ารอ้ยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ทีม่คีุณสมบตัติามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 
และอนุมตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิกองทุน  

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึอตัราภาษนีิตบิุคคลปัจจุบนัทีใ่ชใ้นการเครดติภาษีคนื และการเครดติภาษีดว้ยอตัราภาษีนิตบิุคคล
เดมิในส่วนทีม่ากกว่ารอ้ยละ 20 ยงัคงเหลอือยู่หรอืไม่ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้แจง้ว่า ปัจจุบนัธนาคารใชอ้ตัราภาษีนิตบิุคคลทีร่อ้ยละ 20 และธนาคารไดช้ าระภาษีทีใ่ชอ้ตัราภาษีนิตบิุคคล
เดมิในส่วนทีม่ากกว่ารอ้ยละ 20 ครบแลว้ 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นทกัท้วงหรอืซกัถามเพิม่เติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชุมลงมติรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลก าร
ด าเนินงานส าหรบัปี 2559 และอนุมตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิกองทุน ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2559 และอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผล
การด าเนินงานส าหรบัปี 2559 เป็นเงนิกองทุน ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,119 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็นการพจิารณาเรื่องเกีย่วกบักรรมการธนาคาร ดงันัน้ เพื่อเป็นการเปิดให้ผูถ้อืหุน้สามารถ
แสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเต็มทีต่ามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการจงึสมคัรใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพจิารณาวาระดงักล่าว และขอ
เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี  ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผูด้ าเนินการประชุมในวาระนี้ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทสิโก ้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดใหใ้นการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพรอ้มกนัในคราวเดยีว ส่งผลใหค้ณะกรรมการทัง้คณะครบวาระการด ารงต าแหน่งพรอ้มกนัในวนันี้ 

ในวาระนี้แบ่งการพจิารณาเป็น 2 ส่วน กล่าวคอื ส่วนที่ 1 เป็นการพจิารณาอนุมตัิจ านวนกรรมการ และส่วนที ่2 เป็นการพจิารณาอนุมตักิาร
แต่งตัง้กรรมการ 

เริม่จากส่วนที ่1 การพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการ ขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้โดยมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนดจ านวนผูท้ีจ่ะด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครัง้คราวโดยให้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร รวมทัง้มสีดัส่วนของกรรมการทีม่สีญัชาตไิทยตามทีก่ฎหมายก าหนดซึง่ตอ้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 

ในการนี้  คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้  ได้เสนอให้ผู้ถ ือหุ ้นพจิารณา
ก าหนดจ านวนกรรมการที่ 9 คน ซึ่งเท่ากบัจ านวนกรรมการในปัจจุบนั โดยผู้ถือหุ้นมสีทิธิออกเสยีง 1 เสยีงต่อ 1 หุน้ 

ในส่วนที ่2 การพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ  ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร  ก าหนดใหน้ าวธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และมาตรา 71 วรรค 1 มาใช ้เพือ่ช่วยใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมโีอกาสในการเลอืกตัง้ตวัแทนเขา้มา
รบัต าแหน่งกรรมการธนาคารมากยิง่ขึน้ โดยมปัีจจยัในการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ สรุปไดด้งันี้ 1) การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีกฎหมาย
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และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 2) ความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร 3) ความรูแ้ละความสามารถ 4) ประวตัแิละประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มี
ความเขา้ใจเพยีงพอดา้นการธนาคาร การเงนิ เศรษฐกจิ กฎหมายและอื่นๆ และ 5) ขนาดและองคค์ณะกรรมการทีเ่หมาะสม   

ภายหลงัจากการพจิารณาคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบรษิทัของบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัใหญ่ โดยมปีระวตัขิองบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ดงัปรากฏในหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุม  
หน้า 53-76 ทีไ่ดจ้ดัส่งไปใหท้่านผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนี้ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

รายนาม ต าแหน่งท่ีเสนอ 
1. นายปลวิ  มงักรกนก กรรมการอสิระ 
2. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 
4. นางภทัรยีา เบญจพลชยั กรรมการอสิระ 
5. นายสถติย ์อ๋องมณ ี กรรมการอสิระ 
6. นายทาคาช ิคุโรเมะ กรรมการ 
7. นายชอื-เหา ซุน (โฮเวริด์ ซุน) กรรมการ 
8. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล กรรมการ 
9. นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ กรรมการ 

ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ดงักล่าว ไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการของธนาคารที ่9 คน และแต่งตัง้กรรมการตามทีเ่สนอ 

จากนัน้ เลขานุการบรษิทั ชี้แจงเพิม่เตมิว่า ขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดใหน้ าวธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใชใ้นการ
เลอืกตัง้กรรมการธนาคาร โดยไดอ้ธบิายวธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสมในรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นทกัท้วงหรอืซกัถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทสิโก้จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัิ
จ านวนกรรมการของธนาคารที ่9 คน 

ที่ประชุมผู้ถ ือหุ ้นได้มมีติอนุมติัจ านวนกรรมการของธนาคารที่ 9 คน ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,119 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

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

รายนาม เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
1. นายปลวิ  มงักรกนก 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
2. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
4. นางภทัรยีา เบญจพลชยั 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
5. นายสถติย ์อ๋องมณ ี 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
6. นายทาคาช ิคุโรเมะ 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
7. นายชอื-เหา ซุน (โฮวริด์ ซุน) 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
8. นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 
9. นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์ 921,452,119 เสยีง 0 เสยีง 

 รวม 8,293,069,071 เสียง 0 เสียง 

 งดออกเสียง  0   เสียง   
บตัรเสีย  - ไม่มี -    
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก้ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและรบัทราบ
ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทิสโก ้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนส าหรบักรรมการทีไ่ม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) และ/หรอืด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน และโบนัส ไม่เกนิท่านละ 500,000 
บาทต่อปี โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวน
เงนิทีจ่ะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถงึสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิ กรณีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทัใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิ 

ขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได ้
ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้ร ับมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการที่ได้ร ับมอบหมายให้ปฏิบตัิงานใน
คณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอยีดในส่วนที ่2 หวัขอ้ที ่8 การจดัการ และหวัขอ้ที ่9 การก ากบัดแูลกจิการของรายงานประจ าปี 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัใหญ่จะเป็นผูพ้จิารณาอตัราค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยอตัราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มคีวามสามารถและมี
ความส าคญัต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ โดยหลกีเลีย่งการจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิความจ าเป็น  

ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิารจะพจิารณาตามหลกัปฏบิตัิโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ซึ่งพจิารณาจากประสบการณ์ท างาน 
ความตัง้ใจและทุ่มเท รวมทัง้คุณประโยชน์ต่างๆ ทีก่รรมการแต่ละคนสามารถท าใหก้บับรษิทัได ้ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหก้รรมการรายใด
ท าหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะได้ร ับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีเ่พิม่เตมิดงักล่าว  

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าอตัราค่าตอบแทน
กรรมการมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ จากการพจิารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนในปัจจุบนั พบว่า อตัราดงักล่าวต ่า
กว่าค่าเฉลีย่ทัว่ไปในอุตสาหกรรมเดยีวกนั   

คณะกรรมการโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนส าหรบั
กรรมการทีม่ไิดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้ในรูปของ
เงนิรางวลั เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน และโบนสั ไมเ่กนิท่านละ 600,000 บาทต่อปี การประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 
และประกนัภยักลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพกลุ่ม เฉพาะส าหรบักรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
คณะกรรมการ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้ จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิทีจ่ะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถงึสิทธทิีก่รรมการ
จะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิกรณไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการและรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นทกัท้วง หรอืซกัถาม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกลุ่มทสิโก้  จงึเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการและรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ถอืเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุม ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,131 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั 

เมื่อที่ประชุมพจิารณาวาระที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมการเสรจ็สิ้นแล้ว บุคคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการทุกท่านจงึกลับเขา้ร่วม
ประชุมในวาระต่อไป 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2560 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2560 และขอให ้รองศาสตราจารย์ ดร. องัครตัน์ 
เพรยีบจรยิวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองธนาคาร ส าหรบัปี 2560 
ตามแนวปฏบิตัเิรือ่งการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีและน าเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี 

คณะกรรมการโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั  
เป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร ส าหรบัปี 2560 โดยมคี่าตอบแทนจ านวนไม่เกนิ 4,300,000 บาท และค่าบรกิารอื่นเป็นจ านวนรวมไม่เกนิ 3,050,000 บาท 
โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัขดีงัต่อไปนี้ 

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

โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้อบบญัชไีด้ ส่วนประวตัขิองผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ปรากฏในหน้า 81-83 ของ
หนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งไปใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 

ส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองธนาคาร ส าหรบัปี 2560 ที่เพิม่ขึน้จากปีก่อนร้อยละ 16.2 เป็นไปตามปรมิาณงานที่เพิม่ขึ้น เนื่องจากการ
บงัคบัใช้มาตรฐานบญัชใีหม่ หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง และการรบัโอนธุรกจิที่คาดว่าจะเสรจ็สิน้ภายในครึง่ปีหลงัของปี 2560 ส าหรบัค่าบรกิารอื่นทีเ่พิม่ขึน้
จากปีก่อน 2,000,000 บาท เป็นไปตามปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้จากการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อธุรกจิทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2560 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าธนาคารมกีารเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชจีากส านักงานอื่นเพื่อความโปร่งใส
หรอืไม ่เนื่องจากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดป้รบัเพิม่ค่าสอบบญัชทีุกปี และทางสภาวชิาชพีบญัชไีดแ้จง้ว่าการเปลีย่นมาตรฐานบญัชใีหม่จะ ไม่มี
ผลกระทบต่อการปรบัเพิม่ของค่าสอบบญัชอีย่างมนีัยส าคญั ดงันัน้ หากจะปรบัเพิม่ค่าสอบบญัช ีควรมกีารชี้แจงสาเหตุหรอืชะลอการปรบัเพิ่ มโดยปรบั
เพิม่ในอตัราเดยีวกบัอตัราเงนิเฟ้อเท่านัน้ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรบัค าแนะน าและชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบมกีารพจิารณาผู้สอบบญัชีจาก
ส านกังานอื่นเมือ่ครบก าหนดระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้ส าหรบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชทีีเ่พิ่มขึน้ในปี 2560 มสีาเหตุจากการซื้อธุรกจิจาก
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ท าใหม้ปีรมิาณงานตรวจสอบธุรกรรมใหม่เพิม่ขึ้น ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่มทสิโก้ ให้ขอ้มูล
เพิม่เตมิว่า ธุรกจิใหมท่ีจ่ะรบัโอนจากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ธุรกจิบตัรเครดติ ธุรกจิสนิเชือ่ผ่อนช าระ ธุรกจิสนิเชื่อทีอ่ยู่
อาศยั และเงนิฝากของลกูคา้รายย่อย เป็นต้น ทัง้นี้ ในการพจิารณาตดัสนิใจทางธุรกจิของธนาคาร ทางคณะกรรมการและผูบ้รหิารค านึงถงึผลตอบแทนต่อ  
ผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั โดยพยายามรกัษาอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ไมใ่หต้ ่าไปกว่าเดมิ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบั
ปี 2560 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2560 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ  
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,131 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบับริษทัท่ี 33 อ านาจกรรมการ 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัที ่33 อ านาจกรรมการ  
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ประธานฯ แจง้ว่า ธนาคารมุง่เน้นการด าเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อใหก้ารปฏบิตัติามบทบาทดา้นการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่เีป็นไปย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในการก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินงานของธนาคาร เพื่อให้
อ านาจของกรรมการถูกระบุไว้อย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจตามหลกัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
เปลีย่นแปลงกรรมการผูม้อี านาจลงนามโดยกรรมการสองท่านแทนธนาคาร ดงันี้ 

“คณะกรรมการมอี านาจและหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคน ปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการกไ็ด ้ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการ  
ผูไ้ดร้บัมอบหมายนัน้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ าหนด 

ประธานคณะกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรอืกรรมการบรหิารอืน่ คนใดคนหนึง่ร่วมกนัจ านวนสองคน มอี านาจลงลายมอืชือ่และ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทักระท าการใดๆ แทนบรษิทัได ้

คณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนด และแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั” 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ที ่33 อ านาจกรรมการ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ที ่33 อ านาจกรรมการ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมติัการแก้ไขขอ้บงัคบัขอ้ที่ 33 อ านาจกรรมการ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,131 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการรบัโอนธรุกิจลูกค้ารายย่อยของธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารรบัโอนธุรกจิลกูคา้รายย่อยของธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“SCBT”) และ
ขอให ้คุณสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิารกลุ่มทสิโก้ กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า การรบัโอนธุรกจิเป็นไปเพื่อรองรบัการเตบิโตในอนาคตและขยายฐานลูกคา้และท าให้
กลุ่มทสิโกส้ามารถน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารส าหรบัลกูคา้รายย่อยไดอ้ย่างหลากหลายใหแ้ก่ลกูคา้ทุกกลุ่มได ้ในการรบัโอนธุรกจิประกอบด้วยธุรกจิบตัร
เครดติ สนิเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกจิรายย่อย สนิเชื่อเพื่อการเคหะ บรกิารธนบดธีนกจิ นายหน้าประกนัภยั และบรกิารเงนิฝากรายย่อย โดยมลูค่าทาง
บญัชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งเป็นส่วนของสินทรัพย์จ านวน 41,974 ล้านบาท และหนี้สินจ านวน 34,664 ล้านบาท ทัง้นี้  ธนาคารจะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิรวมไมเ่กนิมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ(มลูค่าสนิทรพัยห์กัดว้ยมลูค่าหนี้สนิ) ณ วนัรบัโอนธุรกจิ ทัง้นี้ ภายใต้เงือ่นไขและขอ้ก าหนดทีท่ ัง้
สองฝ่ายตกลงกนั โดยการรบัโอนธุรกจิดงักล่าวคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2560 

ในการรบัโอนธุรกจิ ซึ่งรวมถงึธุรกจิบตัรเครดตินัน้ บรษิัท ออล-เวย์ส จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยในกลุ่มทสิโกถู้กก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัโอนธุรกจิบตัร
เครดติ และธนาคารในฐานะตวัแทนของออล-เวย์สจะเป็นผูช้ าระค่าตอบแทนส าหรบัการซื้อธุรกจิบตัรเครดติ  ทัง้นี้ มลูค่าทางบญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 ของธุรกจิบตัรเครดติแบ่งเป็นส่วนของสนิทรพัยจ์ านวน 4,394 ลา้นบาท และหนี้สนิจ านวน 317 ลา้นบาท  

ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยการรบัโอนกจิการดงักล่าว
ขา้งต้นไม่มขีนาดหรอืลกัษณะของรายการเขา้ข่ายเป็นรายการทีต่้องขอความเหน็ชอบจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ อย่างไรกด็ ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 74 แห่ง
พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 การรบัโอนกจิการดงักล่าวตอ้งเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

ทัง้นี้ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่มทสิโก้ ได้ชี้แจงสารสนเทศการรบัโอนธุรกจิลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ตามรายละเอยีดหน้า 87-88 ของหนงัสอืเชญิประชุมซึง่แจกใหก้บัผูถ้อืหุน้พจิารณาก่อนแลว้ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารรบัโอนธุรกจิลกูคา้รายย่อยจาก ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในอตัราค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ(มลูค่าสนิทรพัยห์กัดว้ยมลูค่าหนี้สนิ) ณ วนัรบัโอนธุรกจิ เนื่องจากโอกาสทางธุรกจิ
นี้จะช่วยขยายฐานลกูคา้และท าใหก้ลุ่มทสิโกส้ามารถน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารส าหรบัลูกคา้รายย่อยไดอ้ย่างหลากหลายใหแ้ก่ลูกคา้ทุกกลุ่มได ้รวมถงึ
พจิารณาอนุมตัใิหค้ณะกรรมการพจิารณาก าหนดเงือ่นไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ของการรบัโอนธุรกจิดงักล่าว 
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ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึการเปลีย่นแปลงอนัดบัของธนาคารในกลุ่มธนาคารพาณชิย ์ภายหลงัการรบัโอนธุรกจิจาก SCBT และหากต้องรบัโอนลูกหนี้มา
ดว้ย จะส่งผลใหห้นี้สงสยัจะสญูของธนาคารเพิม่สงูขึน้ดว้ยหรอืไม ่นอกจากนี้ สาขาของธนาคารและ SCBT ทีม่ทีีต่ ัง้สาขาใกลเ้คยีงกนัจะด าเนินการอย่างไร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโกช้ี้แจงว่าอนัดบัของธนาคารภายหลงัการรบัโอนธุรกจิจาก SCBT น่าจะไม่เปลีย่นแปลง ส าหรบัสนิทรพัย์ทีจ่ะ
ไดร้บัหลงัการรบัโอนธุรกจิ ไดแ้ก่ บญัชสีนิเชือ่รายย่อยทัง้หมด จะมกีารก าหนดอายุหนี้ทีจ่ะรบัโอนตามขอ้ตกลงและเงือ่นไข ส่วนสนิเชื่อรายใหญ่ ทาง SCBT 
ยงัคงบรหิารเอง ทัง้นี้ SCBT มแีผนทีจ่ะปิดสาขาทีใ่หบ้รกิารลกูคา้รายย่อย โดยธนาคารและ SCBT จะอ านวยความสะดวกในการถ่ายโอนบญัชแีละธุรกรรม
อื่นมายงัสาขาธนาคารทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนั 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทกัทว้งหรอืซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารรบัโอนธุรกจิลกูคา้รายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ในอตัราค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิมลูค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ(มลูค่าสนิทรพัย์หกัด้วยมลูค่าหนี้สนิ) ณ วนัรบัโอนธุรกจิ 
เนื่องจากโอกาสทางธุรกจินี้จะช่วยขยายฐานลกูคา้และท าใหก้ลุ่มทสิโกส้ามารถน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารส าหรบัลูกคา้รายย่อยไดอ้ย่างหลากหลายใหแ้ก่
ลกูคา้ทุกกลุ่มได ้รวมถงึพจิารณาอนุมตัใิหค้ณะกรรมการพจิารณาก าหนดเงือ่นไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ของการรบัโอนธุรกจิดงักล่าว 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมติัการรบัโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และอนุมติัให้
คณะกรรมการพจิารณาก าหนดเงือ่นไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ของการรบัโอนธุรกจิดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 921,452,131 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 ไมม่บีตัรเสยี      

 

วาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ กล่าวเชญิใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินกจิการของธนาคาร 

นายศกัดิช์ยั สกุลศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ สอบถามเกีย่วกบัสนิเชือ่ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) ในประเดน็การตัง้ส ารองหนี้สูญ ความ
คบืหน้าของการฟ้ืนฟูกจิการ การแปลงหนี้เป็นทุนในอนาคต และสาเหตุการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนพนกังาน ตลอดจนสาเหตุทีธ่นาคารลงทุนในบรษิทั
อื่นในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ทัง้ทีม่ลูค่าสุทธติามบญัชขีองเงนิลงทุนดอ้ยค่าลง  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้ชี้แจงว่า แผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทั สหวริยิาสตีลอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) ไดเ้ริม่ต้นตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 
2559 โดยจะใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ 12 ปี ในการช าระคนืสนิเชือ่ทัง้หมด และตลอดระยะช่วง 4 เดอืนทีผ่่านมา ทางธนาคารไดร้บัช าระคนืสนิเชื่ออย่างสม ่าเสมอ 
โดยสดัส่วนของสนิเชื่อที่ช าระคนืจะเพิม่ขึ้นทุกปี ส่วนการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งของเจ้าหนี้ แต่ถ้าบรษิัท สหวริยิาสตีลอนิดสัตร ีจ ากดั 
(มหาชน) ด าเนินการฟ้ืนฟูกจิการในระดบัดกีจ็ะไม่มคีวามจ าเป็นในการแปลงหนี้เป็นทุน อย่างไรกต็าม ส าหรบัธนาคารไดต้ดัเป็นหนี้สูญและส ารองหนี้สูญ
จากการใหส้นิเชือ่แก่บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) เต็มจ านวนแลว้ การส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเป็นการด าเนินธุรกจิปกตขิองธนาคาร 
ซึง่ในหลายปีทีผ่่านมา ภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั จงึส่งผลใหต้อ้งส ารองค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูเพิม่ โดยในระหว่างปีจะมทีัง้การส ารองเพิม่ ไดค้นื หรอืตดัหนี้สูญ 
ซึง่เป็นไปตามวฏัจกัรของการด าเนินธุรกจิธนาคารพาณชิย์ และส าหรบัปี 2560 จนถงึปัจจุบนั ยงัไมป่รากฏกรณีสนิเชื่อทีม่ปัีญหาในลกัษณะคลา้ยกบั บรษิทั 
สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) รวมถงึกรณีของตัว๋แลกเงนิดว้ย ในส่วนอตัราผลตอบแทนของพนักงานนัน้ ธนาคารจะพจิารณาจากผลประกอบการ
ของธนาคารเป็นหลกั ส าหรบัหุน้ของบรษิัทอื่นทีธ่นาคารลงทุนไว ้จะเป็นการถอืหุ้นไว้ตัง้แต่ก่อนปี 2540 และจะพจิารณาจ าหน่ายหุ้นของบรษิทัเหล่านี้
ออกไปหากมผีูเ้สนอซื้อในราคาทีเ่หมาะสม 

คุณเมธา ปิงสุทธวิงศ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธนบดธีนกจิและบรกิารธนาคาร ชี้แจงเพิม่เติมว่า การทีมู่ลค่าของบรษิทัดงักล่าวลดลง สบื
เนื่องมาจากการจ่ายปันผลจ านวนหนึ่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ทางธนาคารกไ็ดร้บัเงนิปันผลส่วนนี้ดว้ยเช่นกนั 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ ้นทุกท่านที่ สละเวลามาประชุมและไดเ้สนอ
ขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.45 น.   
 

- ปลวิ มงักรกนก - 

(นายปลวิ มงักรกนก) 
ประธานทีป่ระชุมและประธานคณะกรรมการธนาคาร 

 



เอกสารแนบ 3 

-16- 

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 2 พิจารณาให้สตัยาบนัการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี  
 

รายงานจากคณะกรรมการ 
 
เศรษฐกจิไทยในปี 2560 ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ดว้ยอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ (GDP) ทีร่อ้ยละ 3.9 จากภาคการส่งออกทีข่ยายตวัดขี ึน้ และ

ปรมิาณนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาจ านวนมากขึน้ตลอดปี ภาคการบรโิภคโดยรวมเริม่ฟ้ืนตวัตามระดบัความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ ขึน้และรายได้
ภาคการเกษตรทีป่รบัตวัดขี ึน้ อย่างไรกด็ ีภาคครวัเรอืนยงัคงระมดัระวงัในการใชจ้่ายจากหนี้ครวัเรอืนทีย่งัคงอยู่ในระดบัสูง การลงทุนภาคเอกชนยงัคง
ทรงตวั แต่เริม่ส่งสญัญาณแนวโน้มทีด่ขี ึน้ในอนาคต ในขณะทีก่ารใชจ้่ายภาครฐัทีจ่ะช่วยพยุงการเตบิโตของเศรษฐกจิยงัคงเป็นไปอย่างเชื่องชา้ เศรษฐกจิใน
ประเทศบางส่วนไดร้บัอานิสงสจ์ากการขยายตวัของเศรษฐกจิโลก ทัง้นี้ ธนาคารกลางสหรฐัฯ ปรบัขึน้ดอกเบี้ย 3 ครัง้ในปี 2560 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 1.5 สะทอ้น
ความแขง็แกร่งของเศรษฐกจิสหรฐัฯ ในขณะทีเ่ศรษฐกจิฝัง่ยุโรปเริม่กลบัมาฟ้ืนตวั ส่วนเศรษฐกจิจนียงัคงเตบิโตไดด้อีย่างต่อเนื่อง แมต้้องเผชญิกบัความ
กดดนัหลายดา้น จากการควบคุมระดบัหนี้สาธารณะ และความรอ้นแรงของการเตบิโตของภาคอสงัหารมิทรพัย์ 

 แมส้ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมยงัคงขยายตวัไดด้ ีธุรกจิธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2560 เตบิโตอย่างเชื่องชา้ ดว้ยอตัราการขยายตวัของสนิเชื่อเพียง
รอ้ยละ 4.4 การเตบิโตของสนิเชือ่ยงัคงถูกจ ากดัโดยระดบัหนี้ภาคครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู ภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีอ่่อนแอ และการขาดปัจจยั
สนบัสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนขนาดใหญ่ ธุรกจิธนาคารพาณชิยย์งัคงเจอกบัแรงกดดนัจากคุณภาพสนิทรพัย ์ซึง่ไดร้บัผลกระทบมาจากภาคธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมทีเ่ปราะบาง สนิเชือ่บุคคลทีไ่มม่หีลกัประกนั และปัญหาลกูหนี้บรรษทัขนาดใหญ่บางราย รวมถงึแรงกดดนัจากการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ของทางการ ทัง้กฎหมายและกฎระเบยีบใหม ่โดยเฉพาะมาตรฐานบญัช ีIFRS 9 ทีก่ าลงัจะมผีลบงัคบัใช ้จะส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ไทยในแง่ต้นทุน
การปฏิบตัิตามเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของกฎเกณฑ์ใหม่ ในขณะเดยีวกนั ประเทศไทยยงัคงขบัเคลื่อนไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0 และ
เศรษฐกจิยุคดจิทิลั” ดว้ยการใชร้ะบบการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส์แห่งชาต ิ(National e-Payment) ผ่านระบบพรอ้มเพย์ (Prompt-Pay) อย่างแพร่หลาย 
และการเริม่ใชก้ารจ่ายเงนิผ่านระบบ “QR Code (ควิอารโ์คด้)” เพือ่ผลกัดนัประเทศไทยเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดอย่างเตม็ตวั 

แมว้่าธุรกจิธนาคารพาณชิยจ์ะชะลอตวัในภาพรวม ธนาคารทสิโกย้งัคงสามารถสรา้งผลประกอบการปี 2560 อย่างยอดเยีย่ม ดว้ยก าไรสุทธจิ านวน 
4,301 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 16.6 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า นอกจากผลส าเรจ็ดา้นผลก าไร ธนาคารทสิโกย้งัสามารถบรหิารคุณภาพสนิทรพัย์ไดด้ ีส่งผลให้
อตัราส่วนหนี้ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดต่้อสนิเชือ่รวมลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกบัอุตสาหกรรม อกีทัง้ ผลประกอบการทีแ่ขง็แกร่งขึน้มปัีจจยัสนับสนุนจากการ
เตบิโตของรายไดค้่าธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกจินายหน้าประกนัภยั กลุ่มทสิโกย้งัคงระมดัระวงัในการเตรยีมตวัรบัมอืกบัความไม่แน่นอนในอนาคตและการ
เปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยทสิโกป้รบัเพิม่อตัราส่วนเงนิส ารองต่อหนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้อยู่ในระดบัสูงทีสุ่ดในอุตสาหกรรม สอดคลอ้งกบันโยบาย
การตัง้ส ารองอย่างระมดัระวงั โดยเงนิกองทุนของธนาคารทสิโกย้งัคงแขง็แกร่งทีสุ่ดดว้ยอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย ์(BIS Ratio) อยู่ทีร่อ้ยละ 20.7 

ในปี 2560 ธนาคารทสิโกป้ระสบความส าเรจ็ในการรบัโอนธุรกจิลกูคา้รายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“SCBT”) 
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 การรบัโอนกจิการด าเนินไปอย่างราบรืน่ จากความทุ่มเทและร่วมมอืของพนกังานทสิโกแ้ละพนักงาน SCBT โดย
มเีป้าหมายเพื่อใหบ้รกิารลูกค้าอย่างสะดวกสบายทีสุ่ด ทัง้นี้ ธุรกจิลูกคา้รายย่อยของทสิโกข้ยายตวัมากขึ้น ครอบคลุมผลติภณัฑ์และบรกิารทีห่ลากหลาย 
รวมถงึเพิม่ธุรกจิใหม ่ทัง้สนิเชือ่บา้น สนิเชือ่ธุรกจิขนาดเลก็ สนิเชือ่ส่วนบุคคล และบรกิารธนบดธีนกจิผ่านรปูแบบการใหบ้รกิารขายผลติภณัฑก์ารลงทุนจาก
หลากหลายบรษิทั (Open-Architecture) การรบัโอนธุรกจิส่งผลใหส้นิเชือ่รวมของกลุ่มเตบิโตขึน้  

ปี 2560 เป็นอีกปีที่ดสี าหรบัธุรกจิลูกค้าบรรษัท โดยเฉพาะบรกิารที่เกี่ยวกบัตลาดทุน ธนาคารทสิโก้ยงัให้สนิเชื่อบรษิัทขนาดใหญ่และสนิเชื่อ
โครงการต่างๆ อย่างหลากหลาย ในส่วนของธุรกจิลูกคา้ธนบดแีละจดัการกองทุน ปีทีผ่่านมาประสบความส าเร็จอย่างดเียีย่ม โดยมสีนิทรพัย์ภายใต้การ
บรหิารเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง ตามผลประกอบการกองทุนทีม่ ัน่คงและการให้บรกิารทีป่รกึษาทางการเงนิทีม่คีุณภาพ ธนาคารทสิโกน้ าเสนอบรกิาร Open 
Architecture โดยลงนามความร่วมมอืร่วมกบั 10 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนชัน้น า เพือ่คน้หาผลติภณัฑก์ารลงทุนทีด่ทีีสุ่ดเพือ่เสนอใหก้บัลกูคา้  

ทสิโกใ้ห้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีาโดยตลอด มุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อเป็นสิ่งเน้นย ้าในแนว
ปฏบิตัทิีด่เีลศิ ทสิโกไ้ดร้บัการจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มตน้ๆ ของการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน หรอื “บรษิทัทีม่กีารก ากบัดูแลกจิการดเีลศิ” 
จากผลส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ าปี 2560 โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) นอกจากนี้ แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื
ถูกน ามาเป็นหลกัในการด าเนินธุรกจิอย่างเต็มรูปแบบ โดยค านึงถงึผลกระทบของธุรกจิต่อเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคมในทุกแง่มุม ในปีนี้  ทสิโกไ้ดร้บั
เลอืกเป็นหนึ่งใน “หุน้ยัง่ยนื” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจ าปี 2560 จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สะทอ้นผลการด าเนินงานที่
ยอดเยีย่มในแงม่มุของสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) เพือ่สรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึ่งเป็นปัจจยัทีน่ักลงทุนใหค้วามส าคญั นอกจากนี้ ทสิโก้
ยงัคงด าเนินโครงการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นในการใหค้วามรูท้างการเงนิแก่เยาวชนและชุมชนผ่านการรเิริม่ใหม่ และกจิกรรม
การใหค้วามรูต่้างๆ มาโดยตลอด 

ส าหรบัปี 2561 เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มทีจ่ะฟ้ืนตวั โดยคาดว่าจะไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากภาคการส่งออก การท่องเทีย่ว และการลงทุนภาครฐัที่
แขง็แกร่ง ในขณะทีภ่าพรวมการด าเนินงานของธุรกจิธนาคารพาณชิยเ์ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็จากเทคโนโลยทีางการเงนิ (ฟินเทค) และบรกิารทางการเงนิ
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ระบบดจิทิลัทีเ่ริม่เขา้มามผีลกระทบมากขึน้ ธนาคารพาณชิยห์ลายแห่งเริม่ลดขนาดองคก์ร โดยการลดจ านวนสาขาและจ านวนพนักงาน เพื่อเตรยีมพรอ้มรบั
ความทา้ทายทีก่ าลงัจะมาถงึ ทสิโกไ้ดเ้ตรยีมความพรอ้มผ่านการเริม่โครงการ Business Transformation และใชท้ีป่รกึษาทางดา้นเทคโนโลย ีเพื่อขบัเคลื่อน
ธุรกจิไปสู่รปูแบบใหม ่ในขณะทีย่งัคงยดึมัน่แนวทางการท าธุรกจิโดยเน้นการบรหิารแบบลนีเพือ่ลดความสญูเปล่าและด าเนินงานอย่างมปีระสิทธภิาพ พรอ้ม
ดว้ยการบรหิารพนกังานอย่างมคีุณภาพและมกีารบรหิารตน้ทุนโดยรวมอย่างเหมาะสม ซึ่งท าใหท้สิโกม้คีวามต้องการจ านวนเครอืข่ายสาขาและการลงทุนที่
น้อยกว่า ตลอดจนสามารถปรบัตวัไดเ้ป็นอย่างดแีมใ้นภาวะทีม่คีวามเปลีย่นแปลงและความทา้ทายในช่วงเวลานี้ 

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณ ลกูคา้ พนัธมติรทางธุรกจิ และผูถ้อืหุน้ทีใ่หก้ารสนับสนุนธนาคารทสิโกต้ลอดมาอย่างยาวนานแมใ้นช่วงเวลา
ทีย่ากล าบาก เราเชือ่ว่า ดว้ยความตัง้ใจ ทุ่มเท และความร่วมมอืกนัของผูบ้รหิารและพนักงาน รวมทัง้คู่คา้ ทสิโกจ้ะสามารถรกัษาการเติบโตอย่างมคีุณภาพ
อย่างต่อเนื่องในปี 2561 และปีต่อๆ ไป   

 
 

คณะกรรมการ 
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 3 พิจารณารบัรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแส  เงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของ
ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงนิ ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากธนาคารฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนด
โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ตามทีร่ะบุในขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย 
ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบั
การควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของธนาคารฯในการด าเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่องในกรณีที่มเีรื่องดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ า เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บรหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิธนาคารฯหรอืหยุด
ด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องอกีต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของธนาคารฯ 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่ม ัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคอืความเชือ่ม ัน่ในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมือ่คาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงนิจากการใช้งบ
การเงนิเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าใช้ดุลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ดว้ย 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่า
ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงข้อมลู 
การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของธนาคารฯ 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งที่
ผูบ้รหิารจดัท า 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบั
ว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของ
ธนาคารฯในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้จะต้องใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเหน็ที่
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ต าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหธ้นาคารฯตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได ้ 

• ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆ ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัที่
พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้ 
 

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

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรพัย์

เงนิสด 1,323,405     1,147,866     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 3.1 43,176,522    37,061,867    

เงนิลงทนุสทุธิ 3.3, 3.6 5,932,024     5,552,994     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้ค้างรบั 3.4, 3.6

   เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 263,449,589  240,579,109  

   ดอกเบีย้ค้างรบั 669,461       484,024       

   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้ค้างรบั 264,119,050  241,063,133  

   หกั: รายได้รอตดับญัชี (18,512,545)   (19,084,912)   

   หกั: ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 3.5 (10,700,347)   (7,490,786)    

   หกั: ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ 3.5 (8,948)          (9,748)          

รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ 234,897,210  214,477,687  

ทรพัย์สนิรอการขายสทุธิ 3.6, 3.7 777             6,739          

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุสทุธิ 3.8 32,778         31,363         

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 3.9 676,107       668,641       

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสทุธิ 3.10 342,255       359,083       

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 3.29 427,676       218,806       

สนิทรพัย์อืน่ 3.11 1,466,541     1,216,780     

รวมสินทรพัย์ 288,275,295  260,741,826  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)
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ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2560 2559

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เงนิรบัฝาก 3.12 181,499,272  155,950,816  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 3.13 3,852,908     4,970,868     

หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 431,361       180,242       

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 3.2 29,815         34,118         

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้ ืม 3.14 63,638,619    64,398,919    

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.15 347,218       272,390       

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 695,165       734,762       

ภาษีเงนิได้นติบุิคคลค้างจ่าย 602,095       446,942       

เงนิปันผลค้างจ่าย 2,764,703     2,027,449     

หนี้สนิอืน่ 3.16 5,489,267     4,281,352     

รวมหน้ีสิน 259,350,423  233,297,858  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)
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ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 2560 2559

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้บุรมิสทิธ ิ104 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 1                1                

      หุน้สามญั 921,567,588 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 9,215,676     9,215,676     

9,215,677     9,215,677     

   ทนุทีอ่อกและช าระเต็มมลูค่าแลว้

      หุน้บุรมิสทิธ ิ104 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 1                1                

      หุน้สามญั 921,567,588 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 9,215,676     9,215,676     

9,215,677     9,215,677     

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,543,024     2,543,024     

องค์ประกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 222,204       226,295       

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 984,000       984,000       

   ยงัไม่ได้จดัสรร 15,959,967    14,474,972    

รวมส่วนของเจ้าของ 28,924,872    27,443,968    

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 288,275,295  260,741,826  

-                -                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

นายสทุศัน์ เรอืงมานะมงคล

(กรรมการบรหิาร)

นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์

(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่)

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้ดอกเบีย้ 3.21 15,531,009    15,194,498    

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 3.22 (4,683,185)    (4,958,671)    

รายได้ดอกเบี้ยสทุธิ 10,847,824    10,235,827    

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิาร 3,293,292     3,139,462     

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร (110,866)       (96,148)        

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 3.23 3,182,426     3,043,314     

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากธุรกรรมเพือ่ค้าและปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 3.24 907             (2,538)          

ก าไรสทุธจิากเงนิลงทนุ 3.25 19,556         11,878         

ค่าปรบัทีเ่กีย่วเนื่องจากเงนิใหส้นิเชื่อ 350,295       340,421       

รายได้ค่าสง่เสรมิการขายทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ 751,879       273,903       

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่ๆ 3.27 237,745       168,406       

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 15,390,632    14,071,211    

ค่าใช้จ่ายสง่เสรมิการขายทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ 774,535       302,924       

รวมรายได้จากการด าเนินงานสทุธิ 14,616,097    13,768,287    

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังาน 2,654,497     2,276,592     

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 951,602       768,329       

ค่าภาษีอากร 244,838       200,025       

ค่าใช้จ่ายการบรหิารงานสนบัสนุน 3.33 1,708,833     1,326,147     

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิการอืน่ๆ 3.28 935,211       835,311       

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 6,494,981     5,406,404     

หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่า 3.26 2,760,448     3,740,214     

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,360,668     4,621,669     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3.29 1,060,111     934,112       

ก าไรส าหรบัปี 4,300,557     3,687,557     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
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ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 3.30

รายการทีจ่ะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุเผือ่ขาย 3.19 (1,705)          (16,721)        

ผลกระทบของภาษีเงนิได้ 3.29, 3.31 341             3,344          

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

   - สทุธจิากภาษีเงนิได้ (1,364)          (13,377)        

รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (66,983)        (21,890)        

ผลกระทบของภาษีเงนิได้ 3.29, 3.31 13,397         4,378          

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

   - สทุธจิากภาษีเงนิได้ (53,586)        (17,512)        

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี (54,950)        (30,889)        

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 4,245,607     3,656,668     

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 3.32 4.67            4.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ 
 

ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 1 
 

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

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

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี 

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

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

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

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

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2556-2558 
 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ส านกับรหิารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาต ิ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

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

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

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

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

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

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

: ไมม่ ี

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

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

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
ไมม่ ี   

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
ไมม่ ี   

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

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

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2558-2560 กรรมการ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
2555-2556 อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
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ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 3 
 

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

- บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

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

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

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

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

: รองศาสตราจารย์ ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ เป็นบุคลากรที่มคีวามรู้และความสามารถเป็นที่
ยอมรบัอย่างสงู มปีระสบการณ์และความเขา้ใจในธุรกจิสถาบนัการเงนิทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการ
สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการใหบ้รรลุเป้าหมาย 



-30- 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

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

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

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

แห่งประเทศไทย 
2545-ปัจจุบนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชภีาครฐั กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั 
2535-ปัจจุบนั ทีป่รกึษาฝ่ายก ากบับรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2554-2556 ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

2552-2558 คณะท างานเพือ่ตดิตามการปฏบิตัดิา้นบญัชแีละบรรษทัภบิาล ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์

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

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

2.1 เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า   
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย   
2.3 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัซึง่อาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ   
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ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ล าดบัท่ี 4 
 

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

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

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

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

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

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

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

: ไมม่ ี

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

2557-ปัจจุบนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป   
2551-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ  
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การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั (ต่อ) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

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

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  
ไมม่ ี   

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

ประสบการณ์การท างาน  (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

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

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

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

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

ช่ือ-นามสกลุ : นายสถิตย ์อ๋องมณี 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 
อายุ : 71 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - M.B.A. (Finance), Fairleigh Dickinson University, USA  

- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 

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

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

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

: ไมม่ ี

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

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  
ไมม่ ี   

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  
ไมม่ ี   

หน่วยงานอืน่  
ไมม่ ี   

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

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

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

2.1 เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า   
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย   
2.3 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัซึง่อาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ   
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ช่ือ-นามสกลุ : นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)  
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 40 ปี 
สาัชาติ : ไตห้วนั 
วฒิุการศึกษา : - Master of Science (Finance), Bentley University, USA 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

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

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
บรษิทัอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไมม่ ี   

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  
ไมม่ ี   

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

หน่วยงานอืน่  
ไมม่ ี   

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

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

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

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

: ไมม่ ี

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

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

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

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

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

ประสบการณ์การท างาน  (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
2553-2559 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 
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ช่ือ-นามสกลุ : นายศกัด์ิชยั พีชะพฒัน์ 
ต าแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรบัการแต่งตัง้ : กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
อายุ : 50 ปี 
สาัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา : - Master of Business Administration (International Business), University of Wisconsin-Madison, USA 

- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) (เกยีรตนิิยม) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- Japan-focused Management Program, Japan-America Institute of Management Science, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : การอบรมภายนอก 
- หลกัสตูร Directors Certification สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู 
- หลกัสตูร หลกัสตูร Financial Executive Development Program สมาคมสถาบนัการศกึษาการ
ธนาคารและการเงนิไทย 

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

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

: ไมม่ ี

การถือหุ้น : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 66,177 หุน้ หรอื รอ้ยละ 0.01 ของ 
(ณ วนัที ่1 มกราคม 2561)   หุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ ไมม่ ี
จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ 
  (ปัจจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 
  คณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
  คณะกรรมการบรหิาร 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊  
(ณ กุมภาพนัธ ์2561)  (ปัจจุบนัไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการใน บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป) 
 : บมจ. ธนาคารทิสโก้ 0 ปี 10 เดอืน  
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก เมือ่ เมษายน 2560) 
  (ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั 
กลุ่มทิสโก้ 

2560-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป   
2560-ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. ธนาคารทสิโก ้
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 กรรมการบรหิาร  

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

บรษิทัอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 1 แห่ง) 
2549-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แอกซ่าประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

หน่วยงานอืน่  
ไมม่ ี   

ประสบการณ์การท างาน  (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
กลุ่มทิสโก้ 

2553-2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป   
2553-2559 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารทสิโก ้
2558-2560 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั เอชทซี ีลสีซิง่ จ ากดั 
 กรรมการ  
2553-2560 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ไฮเวย ์จ ากดั 
2552-2560 กรรมการ  
2552-2560 ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ทสิโก ้โตเกยีว ลสิซิง่ จ ากดั 
 กรรมการ  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
ไมม่ ี   
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
บุคคลทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ จะตอ้งมคีุณสมบตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิการก ากบัดแูลกจิการของทสิโก ้ซึง่เขม้งวด

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

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยู่โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  

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

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

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิตามลกัษณะทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้น รายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรอืผู้บรหิาร ของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

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

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

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้ถอืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนีัย
ในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษา ทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอื ถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่ งของจ านวนหุน้ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย และ 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 



เอกสารแนบ 6 
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และรบัทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัคิ่าตอบแทนส าหรบักรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัแม่”) และ/หรอืด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้ในรูปของเงนิรางวลั เบี้ย
ประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน และโบนสั ไมเ่กนิท่านละ 600,000 บาทต่อปี โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิที่จะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถึงสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่ าตอบแทนหรอื
ผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิ กรณไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิ 

ขอ้บงัคบัของธนาคารก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด ้
ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รบัมอบหมายนัน้ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการที่ได้ร ั บมอบหมายให้ปฏิบตัิงานใน
คณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอยีดใน ส่วนที ่2 หวัขอ้ที ่8 การจดัการ และหวัขอ้ที ่9 การก ากบัดแูลกจิการ ของรายงานประจ าปี 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิัทแม่จะเป็นผู ้พจิารณาอตัรา
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการ โดยอตัราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการทีม่ ี
ความสามารถและมคีวามส าคญั ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยหลกีเลีย่งการจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิความจ าเป็น ค่าตอบแทนส าหรบั
กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิารควรพจิารณาตามหลกัปฏบิตัโิดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ซึ่งพจิารณาจากประสบการณ์ท างาน ความตัง้ใจและความทุ่มเท รวมทัง้
คุณประโยชน์ต่างๆ ทีก่รรมการแต่ละคนสามารถท าใหก้บัธนาคารได ้ในกรณีทีค่ณะกรรมการมอบหมายใหก้รรมการรายใดท าหน้าทีเ่พิม่เตมิ (เช่น การเป็น
สมาชกิในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการรายนัน้จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่เติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทน
กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีเ่พิม่เตมิดงักล่าว 

อนึ่ง ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัแมข่องกลุ่มแลว้ อกีทัง้มกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัแม ่และ/หรอื ด ารงต าแหน่ง
ผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้ในรปูของเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบและอตัราเดยีวกบัทีจ่่ายใหก้บักรรมการบรษิทัแม ่
โดยใหม้ผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิ ทีแ่น่นอน และจ านวนเงินที่
จ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถงึสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิ กรณีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีเ่พิม่เตมิ นอกจากนี้ยงัมคี่าตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ อาท ิประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุกลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพเฉพาะกรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 
60 ปีขึน้ไป และการประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจา้หน้าทีข่องธนาคาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแมไ่ดท้บทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี เพือ่ใหค้่าตอบแทนกรรมการมคีวามเหมาะสม
ต่อภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ถงึแมใ้นปี 2560 จะมกีารปรบัขึน้ค่าตอบแทนไปแลว้ แต่ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนัของธนาคารยงัคง
ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมทีม่ผีลการด าเนินงานในระดบัเดยีวกนัในอตัรารอ้ยละ 57 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแม่
จงึเสนอใหป้รบัเพิม่ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นอตัรา 50,000 บาท ส าหรบักรรมการชุดย่อย ซึง่เป็นการปรบัตามอตัราเงนิเฟ้อและ
ไม่มกีารปรบัมาตัง้แต่ปี 2553 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัแม่ยงัเสนอใหก้ าหนดค่าเบี้ยประชุมส าหรบัการประชุม
คณะกรรมการในอตัรา 50,000 บาทส าหรบักรรมการ หรอืในอตัราเดยีวกบัค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าค่าตอบแทนกรรมการ
มคีวามเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ทัง้นี้ จะไมม่กีารจ่ายค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการและสมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยทีป่ฏบิตัหิน้าที่
เตม็เวลาของบรษิทัในกลุ่มทสิโก ้ 

คณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการในรปูของเงนิรางวลั ค่าตอบแทนรายเดอืน เบี้ยประชุม และโบนัส 
ใหแ้ก่กรรมการไมเ่กนิท่านละ 950,000 บาทต่อปี ประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุกลุ่ม หรอืประกนัสุขภาพเฉพาะกรรมการสญัชาตไิทยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป 
และการประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยให้มผีลตลอดไปหรอืจนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รบั
มอบหมายจากผูถ้อืหุน้จะก าหนดจ านวนเงนิทีแ่น่นอน และจ านวนเงนิที่จะจ่ายจรงิในแต่ละคราว ทัง้นี้ ไม่รวมถึงสทิธทิีก่รรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอื
ผลประโยชน์อื่นเพิม่เตมิกรณีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พิม่เตมิตามทีเ่สนอ และคณะกรรมการเหน็ควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ
ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนัดว้ย  



เอกสารแนบ 7 
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2561 
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของธนาคาร ซึ่งก าหนดให้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบัญชี
บรษิัทส าหรบัปี 2561 ตามแนวปฏบิตัิ เรื่องการคดัเลอืกผู้สอบบญัช ีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว 
เหน็สมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา ดงัต่อไปนี้ 

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

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

โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้อบบญัชไีด ้รายละเอยีดประวตัผิูส้อบบญัชปีรากฏตามทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 

2. พจิารณาค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2561 จ านวนไมเ่กนิ 5,200,000 บาท ดงันี้   

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

(ร้อยละ) 
ค่าสอบบญัชี    
ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 5,200,000  4,300,000 20.9 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองธนาคารโดย บรษิัท ส านักงาน อีวาย ส าหรบัปี 2561 จ านวน 5,200,000 บาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.9 
การปรบัเพิม่ของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็นไปตามการเตรยีมความพรอ้มดา้นระบบบญัชเีพื่อรองรบัการจดัท าบญัชสี าหรบัมาตรฐานบญัชใีหม่ ( IFRS9) 
ตลอดจนการสอบทานนโยบายบญัชตีามมาตรฐานบญัชใีหม่ ทัง้นี้ ธนาคารจะท าการทดสอบผลกระทบของการใช้มาตรฐานบญัชใีหม่ในปีนี้รวมถึง
กฎเกณฑข์อ้บงัคบัใช ้ซึง่ส่งผลใหป้รมิาณงานของผูส้อบบญัชเีพิม่ขึน้ นอกเหนือจากนี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้ยงัมผีลมาจากปรมิาณธุรกรรมจาก
การรบัโอนธุรกจิลกูคา้รายย่อยจากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กดิขึน้เต็มปี 
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ประวติัผูส้อบบญัชี ล าดบัท่ี 1 

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

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

ประวติัผูส้อบบญัชี ล าดบัท่ี 2 

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

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

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

 
ประวติัผูส้อบบญัชี ล าดบัท่ี 3 

ช่ือ-นามสกลุ : นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย 
อาย ุ : 50 ปี 
การศึกษา : - บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน : 4172 
ปีขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 2536 
ต าแหน่งปัจจบุนั : 2546-ปัจจุบนั หุน้ส่วน บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
ต าแหน่งอ่ืน : ไมม่ ี
ประสบการณ์ : 2533-ปัจจุบนั บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้ทิสโก้ : ไมม่ ี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกบับริษทั และบริษทัย่อย ผู้บริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง 
 : ไมม่ ี
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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบับริษทั ข้อ 15 การประชมุวิสามญั 
 

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

เรือ่ง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกจิ) 
 

มาตรา 100  ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอื
ขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ไดแ้ต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อให้เรยีกประชุมไว้ใหช้ ัดเจนในหนังสอื
ดงักล่าวดว้ย ในกรณเีช่นนี้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ ภายในสีส่บิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บ้หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

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

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 103 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
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เอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
1. กรณีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

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

1.2 ผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม  
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งต้น และผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
(3) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2. กรณีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 
2.1 ผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

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

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

2.2 กรณผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ

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

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

(3) เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

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

เดนิทาง ต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีน 
(2) กรณนีิตบิุคคล ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานทีม่อี านาจของประเทศ

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

(3) หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(4) เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 

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

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

ลงนามผกูพนันิตบิุคคลของคสัโตเดยีน พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี  

5. กรณีผูถ้ือหุ้นถึงแก่กรรม 
ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ตามขอ้ 1 ขา้งต้น 

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

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

7. กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือผูเ้สมือนไร้ความสามารถ 
ผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1 ขา้งต้น 

พรอ้มน าค าสัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ ซึง่ลงนามรบัรองโดยผูม้อี านาจมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
 

ทัง้นี้ เอกสารขา้งต้นทีม่ไิดม้ตี้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ
ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 
 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชมุ การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง 
 

ธนาคารจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ บรเิวณส่วนลงทะเบยีน ชัน้ 1 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์
ถนนสาทรเหนือ ตามแผนที่สถานที่จดัประชุม ตามเอกสารแนบ 13 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้  และธนาคารได้ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน 
ดงันัน้ เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารแนบ 9 ท่ีมีบารโ์ค้ด ซ่ึงธนาคารได้จดัส่งมาพร้อม
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

1. กรณีมาด้วยตนเอง 
1.1 ตดิต่อจุดลงทะเบยีน และยืน่เอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม 
1.2 รบับตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 

2. กรณีรบัมอบฉันทะ 
2.1 วธิกีารมอบฉนัทะ 

ธนาคารไดจ้ดัท าหนังสอืมอบฉนัทะ ทัง้แบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถอืหุน้ ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว ้
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพจิารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการธนาคาร
รายใดรายหนึ่งตามทีธ่นาคารไดเ้สนอชือ่ไว ้ซึง่มรีายละเอยีดขอ้มลูของกรรมการทีธ่นาคารเสนอชือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกมอบฉนัทะปรากฏดงันี้ 

1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. รศ. ดร. องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นางอรนุช อภศิกัดิศ์ริกิุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
4. นายศกัดิช์ยั พชีะพฒัน์  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ประวตัขิองกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 11) 

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลบัมายงัธนาคารล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมอย่างน้อย 1 วนัท าการ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรบัท่ีส่งมาด้วยน้ี เพ่ือธนาคารจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รบัมอบฉันทะด าเนินการ
ตามท่ีได้รบัมอบฉันทะต่อไป  

 
โดยผูถ้อืหุน้อาจระบุชื่อผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวั กรณีผู้รบัมอบฉนัทะรายใดติดภารกจิไม่สามารถเขา้ประชุมได ้

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

นอกจากนี้ ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีง “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ ยกเวน้วาระการการแต่งตัง้กรรมการ จะใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งหนังสอืมอบฉนัทะแต่ละแบบ ผูถ้อืหุน้
สามารถเลอืกใชต้ามแต่กรณ ีดงันี้ 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  เป็นแบบทัว่ไปทีง่่าย ไม่ซบัซ้อน (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี) ผูถ้อืหุน้สามารถพมิพ์หนังสอืมอบฉนัทะ
แบบ ก. ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของธนาคาร www.tisco.co.th 
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- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดและชดัเจน โดยธนาคารไดจ้ดัส่งมายงัผู้ถอืหุ้น 
พรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมดว้ยแลว้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 

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

2.2 ตดิต่อจุดตรวจเอกสาร และยืน่เอกสาร ดงันี้ 
- เอกสารแนบ 9 ทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มหนงัสอืมอบฉนัทะขา้งต้นแบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ โดยธนาคารจะรบัผดิชอบค่าอากรสแตมป์ 20 บาทเอง 
- เอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชใ้นการแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม ตามแต่กรณี 

2.3 ตดิต่อจุดลงทะเบยีน ยืน่เอกสารตามขอ้ 2.2 ขา้งตน้ ทีผ่่านการตรวจแลว้ 
2.4 รบับตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 

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

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

ทีป่ระชุม โดยไมต่อ้งส่งบตัรลงคะแนนเสยีงใหเ้จา้หน้าที ่และจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมด เมือ่เสรจ็สิน้การประชุม 
3.4 ในวาระการพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ ในส่วนการแต่งตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเลอืกว่า

เหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดโดยแบ่งคะแนนเสยีงเท่ากนัส าหรบักรรมการแต่ละคน หรอืจะเหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการบางราย
โดยออกเสยีงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง ธนาคารใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลอืกตัง้กรรมการ 
ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 23 ซึ่งวธิกีารนี้จะช่วยให้ผูถ้ือหุน้รายย่อยมโีอกาสไดเ้ลอืกตัง้กรรมการที่เป็นตวัแทนของตนเขา้มารบัต าแหน่ง
ในคณะกรรมการธนาคารได ้โดยมวีธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื คณูดว้ยจ านวนกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีแต่งตัง้บุคคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้ 
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บั

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

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

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

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

ช่ือผูถ้ือหุ้น 
คะแนนเสียงแยกตาม รวมคะแนนทัง้หมด 

(เสียง) นายกนก นายหิรญั นายอรรณนพ นายพิษณุ 
นาย ก 600 600 600 - 1,800 
นาง ข - - - 600 600 
ผูถ้อืหุน้รายอื่น 200 200  200 600 
รวมคะแนนท่ีได้ 800 800 600 800 3,000 

ดงันัน้ กรรมการทีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้คอื นายกนก นายหริญั และนายพษิณุ   



-48- 

จากตวัอย่างขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าการใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบสะสมในการเลอืกตัง้กรรมการ จะท าใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมโีอกาสมากขึน้ทีจ่ะเสนอ
และแต่งตัง้ผูแ้ทนของตนเป็นกรรมการธนาคารได ้

4. กติกาการนับคะแนนเสียง 
4.1 ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง และใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิเวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ มเีสยีง 

ชีข้าดอกีเสยีงหนึ่งต่างหากจากในฐานเป็นผูถ้อืหุน้ 
4.2 ธนาคารใชร้ะบบบารโ์คด้ในการนบัคะแนนเสยีง 
4.3 การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม เฉพาะทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทัง้ทีม่าประชุมและทีม่อบฉนัทะทีธ่นาคารบนัทกึไวล้่วงหน้า 
4.4 การแจง้ผลการลงคะแนนเสยีงจะระบุคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี และไม่มสีทิธอิอกเสยีง โดยในแต่ละวาระจะใช้

จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด กรณผีูถ้อืหุน้กลบัก่อนการปิดประชุม ใหแ้จง้เจา้หน้าทีห่น้าหอ้งประชุมเพือ่หกัคะแนนออกจากระบบ 
4.5 ในวาระการพจิารณาอนุมตัจิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการ ในส่วนการแต่งตัง้กรรมการ ธนาคารจะใชว้ธิกีารลงคะแนนเสยีงแบบสะสม 

(Cumulative Voting) ตามขอ้ 3.4 
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ประวติักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

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

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

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี 

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

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

- บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

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

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

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

: ไมม่ ี

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

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

หมวดท่ี 3 การประชุมผูถ้ือหุ้น 

ข้อ 14. การประชมุสามญั 
คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

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

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

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

ข้อ 16. ค าบอกกล่าวนัดประชุม 
ใหส้่งค าบอกกล่าวนดัประชุมผูถ้อืหุน้ไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกคนตามต าบลสถานทีอ่ยู่ทีแ่จง้ไวใ้นสมุดทะเบยีน   ผูถ้อืหุน้ และนายทะเบยีน ก่อนวนัประชุม

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

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นติดต่อกนั  ไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุม
ไมน้่อยกว่า 3 วนั 

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดสถานที ่ในการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราว ๆ ไป 
ค าบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบบั จะต้องระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตาม

สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าวดว้ย 

ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม 
ประธานในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ มหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าด้วยการประชุม  ในการนี้ต้องด าเนินการประชุม

ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม เวน้แต่ ทีป่ระชุมจะมมีตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีง  ไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  จะขอให ้
ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้

ในกรณทีีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหนึ่งหรอืพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่เสรจ็ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณ ี
และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั 
เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ไม่น้อยกว่าสามวนั
ก่อนวนัประชุมดว้ย 

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

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

ทีผู่ถ้อืหุน้ขอเรยีกประชุมใหย้กเลกิการประชุมนัน้ ในกรณทีีก่ารประชุมนัน้มใิช่เป็นการประชุมทีผู่ถ้อืหุน้ขอเรยีกประชุม ใหเ้ลื่อนการประชุมออกไปและใหน้ัด
ประชุมใหม ่ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีน่ดัประชุมครัง้แรก โดยตอ้งส่งหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุมก่อนวนัประชุม 7 วนั และในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบั
ว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 19. การด าเนินการประชุม 
ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หผู้ถ้อืหุน้  

ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
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ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมหีน้าที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท  ในการนี้ต้องด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบั
ระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ 
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่น ปรกึษากจิการอื่นอนัมไิดร้ะบุไวใ้นระเบยีบวาระการประชุมคราวเดมินัน้กไ็ด้ 

ข้อ 20. การออกเสียง 
ในการประชุมคราวใด ๆ ผูถ้อืหุน้ทุกคนทีม่าเขา้ประชุมเอง หรอืมผีูแ้ทนรบัมอบฉนัทะมาเขา้ประชุมมสีทิธอิอกเสยีงเสยีงหนึ่งต่อหุน้หุน้หนึ่งทีต่นถอื

ไมว่่าการออกเสยีงนัน้จะไดก้ าหนดใหท้ าโดยวธิใีด 
มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณปีกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก

เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณต่ีอไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

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

หมวดท่ี  4  กรรมการ 

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

ถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และมกีรรมการทีม่สีญัชาตไิทยตามทีก่ฎหมายก าหนด 

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

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บั

การเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัสลากเพือ่ใหไ้ดจ้ านวนกรรมการทีจ่ะพึงม ี

ข้อ 24. วาระการด ารงต าแหน่งและการออกจากต าแหน่งของกรรมการ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรกัษาการ

ในต าแหน่งเพือ่ด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไปพลางก่อน เท่าทีจ่ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหมจ่ะเขา้รบัหน้าที่ 
กรรมการผูอ้อกไปนัน้จะไดร้บัเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

ข้อ 25. การพ้นต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 
นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนั

ไดไ้มน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
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ข้อ 26. การถอนและตัง้แทนในต าแหน่งท่ีว่าง 
ผูเ้ป็นกรรมการนัน้เฉพาะแต่ผูถ้อืหุน้ในการประชุมผูถ้อืหุน้เท่านัน้ทีจ่ะตัง้หรอืถอนได ้อย่างไรกด็ ีถา้หากว่ามตี าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะ

เหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ หรอืสิ้นก าหนดเวลาดงัทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 25. ของขอ้บงัคบันี้แลว้ใหก้รรมการทีค่งเหลอือยู่ตัง้ผูอ้ื่นขึน้ใหม่ใหเ้ต็มทีว่่าง 
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน ทัง้นี้ มติในการตัง้กรรมการดงักล่าวต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อ งจ านวน
กรรมการทีย่งัเหลอือยู่ แต่ผูท้ีไ่ดร้บัการตัง้จากกรรมการทีค่งเหลอืดงัว่านี้ จะคงอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าก าหนดเวลาทีก่รรมการผูท้ีเ่ขาเขา้สบืต าแหน่งแทน
ชอบทีจ่ะอยู่ได ้ในกรณีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ถอนกรรมการผูห้นึ่งและตัง้ผูอ้ื่นขึน้ไวแ้ทนที ่ผูท้ ีร่บั แต่งตัง้นัน้ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าก าหนดเวลาที่
กรรมการผูถู้กถอนนัน้ชอบทีจ่ะอยู่ได ้

ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ 
กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกถงึบรษิทั 
กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

หมวดท่ี  6  การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 

ข้อ 39. เงินปันผล 
การจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่น  นอกจากเงนิก าไร จะกระท ามไิด ้ในกรณทีีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หรอืไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุน

ไดเ้พยีงพอตามกฎหมายหลงัจ่ายเงนิปันผล หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล 
เงนิปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่ ทีก่ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี้ในเรื่อง หุน้บุรมิสทิธิ โดยการจ่ายเงนิปันผล

ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมือ่เหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานให ้

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงั

ผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนงัสอืพมิพแ์ห่งทอ้งถิน่ตดิต่อกนัไมน้่อยกว่า 3 วนั 
ในกรณีทีบ่รษิัทยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไว้ หรอืบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนแลว้ บรษิทัอาจจะจ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรอื

บางส่วน โดยออกเป็นหุน้สามญัใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ภายใต้บงัคบัเรื่องการจ่ายเงนิปันผลทีก่ล่าวขา้งต้น ใหค้ณะกรรมการพจิารณาก าหนดและจดัสรรเงนิก าไรส่วนทีเ่หลอืโอนเขา้เป็นก าไรสะสม

โดยไมไ่ดจ้ดัสรร และใหค้ณะกรรมการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 40. ทุนส ารอง 
บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา 

(ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน 

ข้อ 41. ผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทันัน้ ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้และก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปี 
ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของบรษิทั 
ในกรณทีีห่น่วยงานใดๆ ทีม่หีน้าทีก่ ากบัดูแลกจิการของบรษิทั (ถ้าม)ี ก าหนดให้ผูส้อบบญัชซีึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ขึน้นัน้ จะต้องไดร้บั

ความเหน็ชอบจากหน่วยงานดงักล่าวดว้ย หากปรากฏว่าผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ณ ขณะนัน้ยงัไม่ไดร้บัความเหน็ชอบเช่นว่านี้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) เรยีกประชุมใหญ่วสิามญัเพือ่เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชใีหม ่หรอื 
(2) เสนอและเลอืกผูส้อบบญัชเีพือ่ขอความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย  แลว้เรยีกประชุมใหญ่วสิามญัเพือ่แต่งตัง้ผูส้อบบญัชนีัน้ 
ในกรณทีีต่ าแหน่งผูส้อบบญัชวี่างลงก่อนครบก าหนด ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตาม (1) หรอื (2) โดยอนุโลม 
ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีเ่ขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดุล บญัชกี าไรขาดทุน และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีอง

บรษิทั 
ผูส้อบบญัชมีอี านาจตรวจสอบบญัช ีเอกสารและหลกัฐานอื่นใดทีเ่กีย่วกบัรายไดร้ายจ่าย ตลอดจนทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทัได ้ในระหว่างเวลา

ท าการของบรษิทั ในการนี้ให้มอี านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบรษิทั และตวัแทนของบรษิทั รวมทัง้ใหช้ี้แจง
ขอ้เทจ็จรงิหรอืส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบรษิทัได ้
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 

ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 
 

 
 
หมายเหตุ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะในการเดนิทางมาร่วมประชุม 

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

หรอื 0 2633 6814 เพือ่จดัเตรยีมบุคลากรและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
 

บมจ. ธนาคารทสิโก ้
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บนัทึก 
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บนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




