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เรื่อง

หนังสือบอกกล่าวเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติกาหนดให้
มีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพือ่ พิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการได้จ ัด ให้ม ีก ารประชุ ม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่ง เรีย กประชุ ม โดยที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดาเนินการประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั
และตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 ตามเสนอ
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. พิ จารณาให้สตั ยาบันการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ ได้กระทาในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการได้สรุปรายละเอียดการดาเนิ นธุรกิจพร้อมคาอธิบายประกอบผลการดาเนินงานประจาปี
2560 ไว้อย่างชัดเจนในรายงานคณะกรรมการดังปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A2 ของรายงานประจาปี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ผู้ถือ หุ้น ให้ส ตั ยาบัน การดาเนิน งานของคณะกรรมการที่ ไ ด้ก ระทา
ในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. พิ จารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริ ษัท ทิ สโก้ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
จากรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี
ทีร่ บั รองทัวไป
่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผล
ประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามที่ควร ทัง้ นี้ รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขา ดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2560 เป็ นเงิ นสารองตามกฎหมาย เงิ นปันผล และอื่นๆ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตามงบการเงินรวมจานวน
6,117,307,329 บาท ตามงบการเงินรวม เพิม่ ขึน้ 1,093,724,163 บาท จากปี 2559 ทัง้ นี้ หากไม่รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย บริษทั และ
บริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิในปี 2560 จานวน 6,090,008,082 บาท
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 38
การจ่ายเงินปนั ผลจะต้องจ่ายจากกาไรทีเ่ ป็ นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปนั ผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
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นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2560 บริษทั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีสารองครบถ้วน
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั มีกาไรจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ ต้นปี 2560
เงินปนั ผลจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559
กาไรสุทธิของบริษทั สาหรับปี 2560
ปรับรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
กาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงิ นปันผลสาหรับปี 2560

(หน่วย: บาท)
4,292,126,638
(2,802,287,033)
4,417,088,424
(27,811,158)
5,879,116,871

บริษทั มีกาไรสะสมทีส่ ามารถจัดสรรเป็ นเงินปนั ผลสาหรับปี 2560 จานวน 5,879,116,871 บาท โดยบริษทั ได้จดั สรรเงินสารองตามกฎหมาย
ได้ครบถ้วนเต็มจานวนแล้ว
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลในอัตราทีเ่ หมาะสมตามผลการดาเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซ่งึ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งที่
แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยการจ่ายเงินปนั ผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดารงสถานะของ
บริษทั ย่อยของบริษทั ในฐานะธนาคารพาณิชย์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ผู้ถ ือ หุ ้น พิจ ารณาอนุ ม ตั ิก ารจัด สรรกาไรจากผลการดาเนิน งาน
สาหรับปี 2560 เป็นเงินสารองตามกฎหมาย เงินปนั ผล และอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- ไม่จดั สรรเป็นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั มีสารองครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว
- จัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560 เป็ นเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิในอัตราหุน้ ละ 5.00 บาท
คิดเป็นจานวนเงินรวมประมาณ 4,003 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 65.7 ของกาไรจากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับ
อัตราร้อยละ 56.0 ในปี 2559 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ทีก่ าหนดไว้ โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ั ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และกาหนดการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทัง้ นี้ เงินปนั ผลจ่ายจาก
รับเงินปนผล
กาไรสุทธิทเ่ี สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนั ผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ
ั
2/8 ของเงินปนผลที
ไ่ ด้รบั
- จัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560 ส่วนทีเ่ หลือจากการจ่ายเงินปนั ผล เป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5. พิ จารณาอนุมตั ิ จานวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 22 กาหนดให้ผถู้ อื หุน้ โดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กาหนดจานวนผูท้ จ่ี ะดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั เป็นครัง้ คราวโดยให้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้ นี้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด ต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยตามทีก่ ฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 23 กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปีทุกครัง้ ให้เลือกตัง้ คณะกรรมการทัง้ ชุดพร้อมกัน
ในคราวเดียว โดยให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารลงคะแนนเสีย งแบบสะสม ( Cumulative Voting)
ตามเอกสารแนบ 10
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี กฎหมาย และกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลันกรองบุ
่
คคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านต่ างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เสนอต่ อ
คณะกรรมการเพือ่ นาเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการต่อไป
บริษทั ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ในการแต่งตัง้ กรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายรวมถึงผูถ้ อื หุน้ รายย่ อย
เสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทไี่ ด้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั
เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเมื่อพ้นกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเข้ามายังบริษทั
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ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณากาหนดจานวนกรรมการที่ 11 คน และ
อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นกรรมการ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดประวัตผิ ทู้ ไ่ี ด้รบั
การเสนอเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุ ช อภิศกั ดิศิ์ รกิ ุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
8. นายสถิตย์ อ๋องมณี
9. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)
11. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน
กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการของบริษทั ที่ 11 คน และเห็นชอบ
กับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการตามที่เสนอ กลับเข้าดารง
ตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทัง้ 11 คน เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั และไม่ม ี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกีย่ วข้องในการแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการ นอกจากนี้ ได้ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ นายปลิว มังกรกนก, รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ , ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี
ทินกร, นางภัทรียา เบญจพลชัย, นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และนายสถิตย์ อ๋องมณี เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามนิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั
กาหนดในนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่องการกากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่ าประกาศของส านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ สาหรับการพิจารณาอนุ มตั จิ านวนกรรมการ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสาหรับการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ ใช้วธิ ลี งคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
ตามข้อบังคับของบริษทั
6. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนได้ทบทวนค่ าตอบแทนกรรมการประจ าปี เพื่อ ให้
ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ถึงแม้ในปี 2560 จะมีการปรับขึน้ ค่าตอบแทนไปแล้ว
แต่ค่าตอบแทนกรรมการในปจั จุบนั ของบริษทั ยังคงต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลการดาเนินงานในระดับเดียวกันในอัตราร้อยละ 57
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ปรับเพิม่ ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานคณะกรรมการ จากอัตรา 200,000 บาท
ซึง่ ไม่ได้รบั การปรับมาตัง้ แต่ปี 2554 เป็นอัตรา 240,000 บาท และเสนอให้ปรับเพิม่ ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจากอัตรา
40,000 บาท ซึ่งไม่มกี ารปรับมาตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นอัตรา 50,000 บาท เพื่อให้ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนยังเสนอให้กาหนดค่าเบีย้ ประชุมสาหรับการประชุมคณะกรรมการในอัตรา 60,000 บาท สาหรับประธานคณะกรรมการ
และอัตรา 50,000 บาทสาหรับกรรมการ หรือในอัตราเดียวกับค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าค่าตอบแทนกรรมการ
มีความเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ จะไม่มกี ารจ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลาของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ และหลังจากการปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั
โดยรวมจะเพิม่ ขึน้ เป็น 18.06 ล้านบาท ต่อปี ซึง่ ยังคงต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลการดาเนินงานในระดับเดียวกันในอัตราร้อยละ
40 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 3,300,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ
950,000 บาทต่อปี รถประจาตาแหน่ งสาหรับประธานคณะกรรมการ ประกัน ชีวติ และประกันอุบตั เิ หตุกลุ่มกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะ
กรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มผี ลตลอดไปหรือ
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จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนดจานวนเงินทีแ่ น่ นอน และจานวนเงินทีจ่ ะจ่ายจริง
ในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติมกรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติมตามทีเ่ สนอ และคณะกรรมการยังเสนอให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจั จุบนั ด้วย
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม
7. พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษทั
ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจารณาคัดเลือ กผู้ส อบบัญชีบริษัทส าหรับปี 2561 ตามแนวปฏิบ ัติ เรื่อ งการคัดเลือ กผู้ส อบบัญชี และ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ ์วาณิชย์ และ/หรือ
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย แห่งสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2561 เนื่องจากพิจารณาว่าผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
มีคุณสมบัตติ ามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีผลการปฏิบตั งิ าน
เป็ นทีน่ ่ าพอใจ ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั สาหรับปี 2561 จานวนไม่เกิน 10,350,000 บาท แบ่งเป็ นค่าตอบแทนของบริษัทจานวนไม่เกิน 620,000 บาท และค่าตอบแทนของ
บริษทั ย่อยในกลุ่มทิสโก้ทงั ้ 9 บริษทั เป็นจานวนรวมไม่เกิน 9,730,000 บาท ตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ นางสาวสมใจ
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัช ดา ยงสวัส ดิ ์วาณิช ย์ ผู้ส อบบัญชีร บั อนุ ญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
นางนงลักษณ์ พุ่มน้ อ ย ผู้ส อบบัญชีร บั อนุ ญาตเลขที่ 4172 แห่ งสานักงาน อีว าย จากัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษ ัท สาหรับ ปี 2561
โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้ อบบัญชีได้ และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2561 จานวน
ไม่เกิน 10,350,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษทั จานวนไม่เกิน 620,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษทั ย่อยในกลุ่มทิสโก้ทงั ้ 9 บริษทั
เป็นจานวนรวมไม่เกิน 9,730,000 บาท
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8. พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิ นหมุนเวียนไม่เกิ น 12,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษ ัทมีน โยบายในการบริห ารแหล่งเงิน ทุน ผ่านการออกตราสารที่ห ลากหลาย เพื่อ บริห ารต้น ทุน
การระดมทุนและบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทสามารถจัดหาเงินทุนและบริ หารต้นทุน รวมถึงบริหาร
สภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ได้พจิ ารณาการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ ป็ นจานวนวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท
เพือ่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องในการดาเนินงานสาหรับบริษทั
ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขายหุน้ กูต้ ่อประชาชนของบริษทั มหาชนจะต้องได้รบั มติอนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนัน้ เพือ่ ให้มคี วามคล่องตัวในการออกหุน้ กูต้ ามช่วงเวลาและเงือ่ นไข
ทีเ่ หมาะสม โดยมีเงือ่ นไขและข้อกาหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้
ชนิดของหุน้ กู้
มูลค่าวงเงินทีส่ ามารถเสนอขาย
ลักษณะการเสนอขาย
อายุ
เงือ่ นไขและข้อกาหนด

: หุน้ กู้ ประเภทมีหรือไม่มหี ลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิ
: วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 12,000 ล้านบาท
: ผูล้ งทุนทัวไป
่ และ/หรือ ผูล้ งทุนในวงจากัด และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
โดยเสนอขายทัง้ หมดภายในครัง้ เดียวหรือหลายครัง้
: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันทีอ่ อกหุน้ กู้
มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้พจิ ารณากาหนดราคาเสนอขาย เงือ่ นไข และ
ข้อกาหนดสิทธิต่างๆ ตลอดจนช่วงเวลาในการออก และการเสนอขายหุน้ กู้

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูว้ งเงินหมุนเวียนไม่เกิน
12,000 ล้านบาท มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้ และการมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้เป็ นผูก้ าหนดราคา
เสนอขาย เงือ่ นไขและข้อกาหนดต่างๆ ตลอดจนช่วงเวลาในการออกและการเสนอขายหุน้ กู้
คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

-4-

9. พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 15 การประชุมวิ สามัญ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 แก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสั ่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรือ่ งการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ กาหนดเรื่องการให้สทิ ธิ
ผูถ้ อื หุน้ เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จึงจาเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตามเอกสารแนบ 8
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 15 การประชุม
วิสามัญ วรรคสาม ดังนี้
ข้อบังคับปัจจุบนั
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่
ทีค่ ณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จะเห็น สมควร แต่อ ย่างไรก็ดี
ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการทีจ่ ะประชุมนัน้ ดังทีก่ าหนดไว้
ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ า ยได้ทงั ้ หมด หรือ ผู้ถ ือ หุ ้น ไม่น้อ ยกว่า 25 คน ซึ่ง มีหุ ้น
นับรวมกัน ได้ไ ม่น้ อยกว่ า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จ าหน่ ายได้
ทัง้ หมด อาจเข้าชื่อ กัน ทาหนังสือ ร้อ งขอให้ค ณะกรรมการเรีย ก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนัน้
จะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมือ่ มีคาร้องขอ
เช่นว่านัน้ คณะกรรมการจะต้องกาหนดวัน เวลา และสถานทีท่ ่จี ะ
เปิ ดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กาหนดจะต้องไม่ช้ากว่า 1 เดือน
นับจากวันได้รบั หนังสือ

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่
ทีค่ ณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จะเห็น สมควร แต่อ ย่างไรก็ดี
ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการทีจ่ ะประชุมนัน้ ดังทีก่ าหนดไว้
ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้ อยกว่า
ร้อยละสิบ ของจานวนหุ ้น ที่จาหน่ า ยได้ท ัง้ หมด อาจเข้า ชื่อ กัน
ทาหนัง สือ ร้อ งขอให้ค ณะกรรมการเรีย กประชุม ผู้ถ ือ หุ ้น เป็ น
การประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ใ ห้ช ดั เจนด้ว ย เมื่อ มีคาร้อ ง
ขอเช่นว่านัน้ ให้คณะกรรมการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน
สีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้

คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ มติทป่ี ระชุมในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
10. อื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น ท่านผู้ถอื หุน้ สามาถเรียกดูหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ www.tisco.co.th และหากท่านมีขอ้ สงสัย
หรือค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุ มที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุ ม ท่ านสามารถส่ งค าถามล่ วงหน้ ามายังบริษัทได้ท่ี
ir@tisco.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2633 6855 โดยระบุชอ่ื และช่องทางการติดต่อเพือ่ ทีบ่ ริษทั จะติดต่อกลับได้
อนึ่ง เพือ่ ให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉั นทะ โปรดนา
หนังสือทีร่ ะบุชอ่ื ผูถ้ อื หุน้ หรือหนังสือมอบฉันทะซึง่ พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามเอกสารแนบ 9 ทีแ่ นบมาด้วยนี้ พร้อมหลักฐานทีต่ ้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2561 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบแผ่นซีดรี อมตามทีไ่ ด้จดั ส่งมาให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่าน หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์
จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ชัน้ 7 อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2633 6868 โทรสาร 0 2633 6855 หรือ ir@tisco.co.th
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานคณะกรรมการ
สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ 0 2633 6805
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เอกสารแนบ 1
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
บริ ษทั ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 เริม่
ประชุมเวลา 14.00 น.
นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ ทาหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่ามีกรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูส้ อบบัญชี และผูส้ งั เกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม โดยได้แนะนาเป็นรายบุคคลดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด 12 คน คือ
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
2. นางอรนุช อภิศกั ดิศิ์ รกิ ุล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการ
7. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายทาคาชิ คุโรเมะ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ และกรรมการอานวยการ
กรรมการบริษทั ทีล่ าประชุม
1. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
รองประธานคณะกรรมการบริษทั กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 13 คน (*ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้บริหารจัดการในบริษทั ย่อย) คือ
1. นายศักดิ ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(* กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
2. นายพิธาดา วัชรศิรธิ รรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(* รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
์
3. นายชลิต ศิลปศรีกุล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(* รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายสินเชือ่ รายย่อย ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
4. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(* รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
5. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
(* ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด และ
บริษทั หลักทรัพย์ทปี ่ รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด )
6. นางสาวอารยา ธีระโกเมน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
(* กรรมการอานวยการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด)
7. นายชาตรี จันทรงาม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสีย่ ง
8. นางยุถกิ า สนธยานาวิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นางสาวนิภา เมฆรา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(* ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - บรรษัทธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
10. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจติ รกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(* ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชือ่ รายย่อย 1
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
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11. นายเดชพินนั ท์ สุทศั นทรวง
12. นายพิชา รัตนธรรม
13. นายไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(* ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ปฏิบตั กิ ารสินเชือ่ รายย่อย ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(* ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - ธนบดีธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษทั

เจ้าหน้าทีจ่ ากธนาคารแห่งประเทศไทย ทีเ่ ข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม คือ
1. นายต่อศักดิ ์ ธนชยานนท์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝา่ ยตรวจสอบ 1 ส่วนตรวจสอบ 3
2. นางชนนาถ เศวตวงศ์
ผูต้ รวจสอบอาวุโส ฝา่ ยตรวจสอบ 1 ส่วนตรวจสอบ 3
ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ทีเ่ ข้าร่วมประชุม คือ
1. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4819
2. นางสาวฉัตรมณี จิรวิชา
ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีร่ ่วมประชุมสามัญประจาปี 2560 ของบริษทั
โดยประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบด้วยว่า บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด เป็ นผูท้ าหน้าทีด่ ูแลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไป
อย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั โดยบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด ได้จดั เจ้าหน้าทีเ่ ข้าสังเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและ
การนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2560 ไปยังผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทัง้ มีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็ นการทัวไปล่
่ วงหน้าตัง้ แต่ว นั ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ อื หุน้ มีเวลา
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและควรบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้น
ประจาปี 2560 ตัง้ แต่วนั ที่ 29 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเมือ่ พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระเพิม่ เติมเข้ามายังบริษทั
แต่อย่างใด สาหรับคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ส่งล่วงหน้าเพือ่ ขอให้พจิ ารณาตอบในทีป่ ระชุม จะทาการชีแ้ จงเมือ่ ถึงวาระทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนคาถามอื่น นอกเหนือจาก
วาระทีก่ าหนด จะทาการชีแ้ จงในวาระที่ 10 ซึง่ เป็นเรือ่ งอื่น
จากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้ นายไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ ์ เลขานุ การบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของ
บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ทีม่ าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมีผแู้ ทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุ ม มีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ยกเว้นวาระการพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการ ซึง่ ใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
นอกจากนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้น าส่งหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออก เสียง
ลงคะแนนในทีป่ ระชุม บริษทั ได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้า
และประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน กรณีเป็ นผูล้ งทุ นต่างประเทศทีแ่ ต่งตัง้ คัสโตเดียน
ในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ รวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะ
ให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมและระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ นัน้ บริษทั ได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดอ อกเสียง
ตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว ซึ่งการประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนา
คะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจานวนเสียงเห็นด้วยของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
และชีแ้ จงเพิม่ เติมว่าผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน “หลักฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” ทีบ่ ริษทั ได้
แจกให้ในช่วงลงทะเบียน และ/หรือ บัตรลงคะแนนทีไ่ ม่ได้ใช้ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั บริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 294 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน
1,059 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,353 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิ้น 516,303,403 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.49
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
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หลังจากทีป่ ระธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มผี ถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิม่ เติมอีก 49 ราย และผูถ้ อื หุน้
ทีม่ อบฉันทะเพิม่ เติมอีก 61 ราย รวมเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 343 ราย ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน 1,120 ราย รวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 1,463 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้ สิ้น 521,539,328 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 65.14 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายแล้ว
ทัง้ หมด
จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2559 โดยสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วง ซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย



วาระที่ 2

จานวน
จานวน
จานวน

516,667,237 เสียง
13,002 เสียง
7,517 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

พิ จารณาให้สตั ยาบันการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ ได้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาให้สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ ด้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ ด้กระทาในปี 2559 และเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาให้สตั ยาบันการดาเนินงานดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1- A3 ของรายงานประจาปี ซึ่งได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมใน
ครัง้ นี้แล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหุ้นพิจารณาให้สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติให้สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ ด้กระทาในปี 2559
ดังปรากฏในรายงานประจาปี ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติให้สตั ยาบันการดาเนินงานของคณะกรรมการทีไ่ ด้กระทาในปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


วาระที่ 3

จานวน
จานวน
จานวน

520,234,116 เสียง
13,002 เสียง
1,131,197 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.78
0.00
0.22

พิ จารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริ ษัท ทิ สโก้ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความเห็นทีส่ อดคล้องกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตาม
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หลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปีทไ่ี ด้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว และขอให้นายสุทศั น์
เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ นาเสนอต่อทีป่ ระชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้สรุปรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุม และขอให้นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ อาวุโส
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสีย่ ง ชีแ้ จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสีย่ งได้ช้แี จงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะ ทางการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต่อทีป่ ระชุม โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของเจ้าของรวม
กาไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั )
กาไรต่อหุน้ (บาท)

งบการเงิ นรวม
271,272,398
239,946,855
31,325,543
5,023,583
6.25

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
27,536,291
7,300,109
20,236,182
3,118,930
3.90

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถอื หุ้น กล่าวชมเชยการบริหารจัดการงานประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ที่เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และสอบถามถึง
ความคืบหน้าของหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กรณีบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อรถยนต์และ NPL ในอนาคต
และแนวโน้มการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และปจั จัยเสีย่ งจากต่างประเทศต่อเศรษฐกิจไทย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ ชีแ้ จงว่า ลูกหนี้ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ได้รบั อนุ มตั แิ ผนฟื้ นฟูกจิ การเมือ่ เดือนธันวาคม
2559 ปจั จุบนั อยู่ในขันตอนการฟื
้
้ นฟูกจิ การและเป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด ทัง้ นี้ ธนาคารได้กนั สารองเต็มจานวนสินเชื่อ ทัง้ สิ้นประมาณ 4,000 ล้านบาท
แล้ว ส่วนการกันสารองได้ลดลงจากระดับสูงสุดในปี 2558 และอัตราส่วนหนี้ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้ก็ได้ปรับปรุงดีข้นึ จากปี 2558 เช่นกัน ผู้บริหารจะ
พยายามพัฒนาธุรกิจการให้สนิ เชือ่ รถยนต์ให้เติบโตขึน้ ในปี 2560
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ขอให้นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส เป็นผูต้ อบคาถามด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ให้ความเห็นว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยน่ าจะยังสามารถเติบโตได้ในครึง่ ปีหลังตามการคาดการณ์ของสานักวิจยั ต่าง
ซึ่งเป็ นผลจากพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เริม่ ดีขน้ึ ส่วนปจั จัยเสี่ยงหลักจากต่างประเทศทีอ่ าจจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยน่ าจะเป็ นอุปสรรค
ภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาในการผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจให้ใช้ปฏิบตั ไิ ด้จริง
คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลทีค่ ่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินเพิม่ ขึน้ ขณะที่
สินเชื่อโดยรวมลดลง การเพิม่ ขึน้ -ลดลงของสินเชื่อแต่ละประเภทเทียบกับเป้าหมายและแนวทางแก้ไข และเหตุผลทีจ่ านวนพนักงานลดลงแต่จานวนสาขา
เพิม่ ขึน้ รวมถึงรายได้-กาไรของสาขา
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นผูช้ แ้ี จง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ช้แี จงว่า การให้สนิ เชื่อมีอตั ราทีล่ ดลงตัง้ แต่ปี 2557 ถึงปี 2559 ส่วนการกันสารองเริม่ ลดลงในปี 2559 ทัง้
จานวนเงินและอัตราส่วนเทียบกับหนี้คงเหลือ สาหรับการให้สนิ เชือ่ ของธุรกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อมจะลดลงมากกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ซ่งึ เป็ น
เรือ่ งปกติของธุรกิจขนาดเล็กทัง้ ในส่วนของบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล ทีจ่ ะมีความสามารถในการก่อหนี้เพิม่ น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนสาขาทีเ่ พิม่ ขึน้
37 สาขา เป็ นส่วนของธุรกิจสมหวัง ซึ่งเป็ นธุรกิจการให้สนิ เชื่อรายย่อย ที่มสี าขาทัง้ สิ้น 137 แห่ง และใช้พนักงานประจาสาขาเพียง 2-3 คน ส่วนจานวน
พนักงานทีล่ ดลง 69 คน สามารถเป็นไปได้เนื่องจากความสามารถของพนักงานเพิม่ ขึน้ สาหรับการคานวณกาไรสาขาของธุรกิจธนาคารทาได้ยากเนื่องจาก
ธุรกรรมทีส่ าขาธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นการรับฝากเงิน ขณะทีส่ นิ เชือ่ ถูกปล่อยจากสานักงานใหญ่และสาขาทุกแห่ง ต่างจากธุรกิจสมหวังซึ่งสาขาทาหน้าทีใ่ ห้
สินเชือ่ อย่างเดียวจึงวัดผลกาไรได้งา่ ยกว่า ทีผ่ ่านมาสาขาส่วนใหญ่ของธุรกิจสมหวังจะทากาไรได้ในสองปีแรก เป็ นผลจากการดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยทีมผูบ้ ริหาร
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนสูงทีส่ ุด
ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การบริหารจัดการธุรกิจธนาคารควรเน้นการทากาไรในระยะยาวมากกว่าจะมุ่งเป้าที่การเติบโตเพียงอย่างเดียวโดยขาด
ความระมัดระวัง
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เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นได้มมี ติรบั รองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


วาระที่ 4

จานวน
จานวน
จานวน

520,740,869 เสียง
3,002 เสียง
771,297 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.85
0.00
0.15

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงิ นสารองตามกฎหมาย เงิ นปันผล และอื่นๆ

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย เงินปนั ผล และอื่น
และขอให้นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ นาเสนอต่อทีป่ ระชุม
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรก่อนหักส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยตามงบการเงิน
รวมจานวน 5,023,583,166 บาท ตามงบการเงินรวม เพิม่ ขึน้ 767,860,355 บาทจากปี 2558 ทัง้ นี้ หากไม่รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย บริษทั และบริษทั ย่อย
มีกาไรสุทธิในปี 2559 จานวน 5,005,894,006 บาท
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด การจ่ายเงินปนั ผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษทั จะต้องจัดสรรเงินจานวน 91,500,000 บาท
จากกาไรประจาปีเพือ่ เป็นเงินสารองตามกฎหมาย ดังนัน้ บริษทั มีกาไรจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี
2559 ตามรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ ต้นปี 2559
3,189,180,190
ั
เงินปนผลจ่
ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2558
(1,920,589,531)
กาไรสุทธิของบริษทั สาหรับปี 2559
3,118,930,021
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
(91,500,000)
ปรับรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
(3,894,042)
กาไรสะสมที่ สามารถจัดสรรเป็ นเงิ นปันผลสาหรับปี 2559
4,292,126,638
หลังจากจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 91,500,000 บาทแล้ว บริษทั มีกาไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็ นเงินปนั ผลสาหรับปี 2559 จานวน
4,292,126,638 บาท
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปนั ผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดาเนิ นงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซ่งึ อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์เสี่ยงที่
แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยการจ่ายเงินปนั ผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดารงสถานะของบริษทั ย่อยของ
บริษทั ในฐานะธนาคารพาณิชย์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังนัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ
3.50 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญ และผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ การจ่ายเงินตามอัตราทีเ่ สนอ คิดเป็นจานวนเงินรวมประมาณ 2,802 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ
56.0 ของกาไรจากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้อยละ 45.2 ในปี 2558 นอกจากนี้ กาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559
ส่วนทีเ่ หลือหลังจากการสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผลจะจัดสรรเป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
ั
เงินปนผล และอื่น ดังนี้
- อนุมตั จิ ดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็นเงินสารองตามกฎหมายจานวน 91,500,000 บาท
ั
- อนุมตั จิ ดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 ส่วนทีเ่ หลือจากการสารองตามกฎหมายเป็ นเงินปนผลให้
แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญและผูถ้ อื หุน้
บุรมิ สิทธิในอัตราหุน้ ละ 3.50 บาท
ั
- ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ปรากฎรายชือ่ ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนผล
- กาหนดการจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
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- อนุ มตั จิ ดั สรรกาไรจากผลการดาเนิน งานสาหรับปี 2559 ส่ว นทีเ่ หลือ จากการจ่ายเงิน ปนั ผลเป็ น เงิน กองทุน ตามเกณฑ์ก ารกากับ แบบ
รวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ กล่าวชืน่ ชมทีบ่ ริษทั มีการจ่ายปนั ผลในระดับทีด่ มี าก และขอเสนอให้บริษทั จ่ายปนั ผลเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซื้อหุน้ สามัญ (Warrant) หรือหุน้ ปนั ผลแทนเงินปนั ผล รวมถึงสอบถามเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารในปจั จุบนั
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นผูช้ แ้ี จง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงว่า การจาหน่ ายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) หรือหุ้นเพิม่ ทุน อาจจะเหมาะสมกับ
บริษทั ทีต่ อ้ งการเพิม่ ทุนส่วนของเจ้าของในการดาเนินธุรกิจ แต่ในปจั จุบนั ทิสโก้มอี ตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับสูง จึงยังไม่จาเป็ นต้องจ่าย
ั
ปนผลด้
วยวิธกี ารดังกล่าว
ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า หากเงินทุนของบริษทั มีจานวนทีม่ ากเกินความจาเป็น จะส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ าจจะลดลงด้วย แต่จะขอรับ
ข้อเสนอดังกล่าวไว้พจิ ารณา
นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ ได้แจ้งว่า ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั แกนในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้ซ้อื
ธุรกิจสินเชือ่ รายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิตด้วย และจะดาเนินการรับโอนธุรกิจให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2560
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ น
ั และอื่น ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
เงินสารองตามกฎหมาย เงินปนผล
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย เงินปนั ผล และอื่น ตามทีเ่ สนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


วาระที่ 5

จานวน
จานวน
จานวน

521,508,276 เสียง
3,002 เสียง
4,106 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ จานวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็ นการพิจารณาเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเปิดให้ผถู้ อื หุน้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระ
ดังกล่าว และเสนอให้ทป่ี ระชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูด้ าเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6
ทีป่ ระชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผูถ้ อื หุน้ ทาหน้าทีด่ าเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6 และขอให้เลขานุ การบริษทั ชี้แจงรายละเอียดใน
วาระที่ 5 ต่อทีป่ ระชุม
เลขานุ การบริษทั ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อทีป่ ระชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้
ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการทัง้ ชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมการทัง้ คณะครบวาระการดารงตาแหน่งพร้อมกันในวันนี้
ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็ นการพิจารณาอนุ มตั จิ านวนกรรมการ และส่วนที่ 2 เป็ นการพิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้
กรรมการ
ในการพิจารณาอนุ มตั ิจานวนกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดจานวนผู้ท่จี ะดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริษทั เป็นครัง้ คราวโดยให้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร รวมทัง้
มีสดั ส่วนของกรรมการทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยตามทีก่ ฎหมายกาหนดซึง่ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ในการนี้คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาจานวนกรรมการทีเ่ หมาะสมในการกากับดูแล
กิจการบริษทั คุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการทีม่ ตี ่อบริษทั โดยคานึงถึงความจาเป็ น ขององค์กร
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั มีขนาดและองค์คณะทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด จึงเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณากาหนดจานวนกรรมการ 12 คน โดยแจ้งว่าผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
ด้วยตนเอง หรือมีผแู้ ทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
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จากนัน้ เลขานุ การบริษทั ชี้แจงว่าในส่วนของการแต่งตัง้ กรรมการ ข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้นาวิธลี งคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative
Voting) มาใช้ในการแต่งตัง้ กรรมการ เพือ่ ช่วยให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีโอกาสในการแต่งตัง้ ตัวแทนเข้ารับตาแหน่งกรรมการบริษทั มากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ตัง้ แต่วนั ที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเมือ่ พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่ าว
ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง มีความเข้าใจเพียงพอด้านการเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่น โดยคานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร การกากับดูแลกิจการทีด่ ี กฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั มีขนาดและองค์คณะทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทั ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาและอนุ มตั ิการแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นกรรมการ
บริษทั ทัง้ นี้ ประวัตขิ องบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งไปให้ท่านผูถ้ อื หุน้
รายนาม
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศกั ดิศิ์ รกิ ุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
8. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี
10. นายทาคาชิ คุโรเมะ
11. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิรด์ ซุน)
12. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล

ตาแหน่ งที่ เสนอ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ดังกล่าว ได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผูด้ าเนินการประชุม ขอให้เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีย่ งั ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็ นการล่วงหน้า ทีป่ ระสงค์
จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ รวบรวมนับคะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ โดยได้อธิบายวิธกี าร
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการบริษทั ที่ 12 คน และแต่งตัง้ กรรมการตามทีเ่ สนอ
จากนัน้ เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ข้อบังคับของธนาคารกาหนดให้นาวิธลี งคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการเลือกตัง้
กรรมการบริษทั โดยได้อธิบายวิธกี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผู้ถือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลสนับสนุ นความเป็ นอิสระในการตัดสินใจของ
กรรมการอิสระทีท่ างานมาเกิน 9 ปี และนโยบายกาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผูด้ าเนินการประชุม ชี้แจงเพิม่ เติมว่า ในรายนามบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ มีเพียง รองศาสตราจารย์
ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เท่านัน้ ทีด่ ารงตาแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ส่วนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ดารง
ตาแหน่งของกรรมการอิสระยังไม่ถงึ 9 ปี แต่หากทัง้ สองท่านได้รบั เลือกในครัง้ นี้ ก็จะดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระครบ 9 ปีในวาระหน้า ซึ่งวาระหนึ่ง
ของบริษทั มีกาหนดระยะเวลาเพียง 1 ปี ต่างจากบริษทั ส่วนใหญ่ทก่ี รรมการดารงตาแหน่ งวาระละ 3 ปี และบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระทัง้
3 ท่าน เป็นบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถเป็นทีย่ อมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินทีเ่ หมาะสม และจาเป็ นต่อ
การสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผูด้ าเนินการประชุม ขอให้เลขานุ การบริษทั เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกลับเข้าทีป่ ระชุม
เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดในประเด็นทีผ่ ถู้ อื หุน้ สอบถาม
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คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามความเห็นของผู้สงั เกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อ จุดยืน ของสมาคมส่งเสริม ผูล้ งทุน
ไทยในการจากัดระยะเวลาดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระ และความยากลาบากในการสรรหากรรมการที่มคี ุณภาพของธนาคารซึ่งจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
นายต่อศักดิ ์ ธนชยานนท์ ผูส้ งั เกตการณ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นส่วนตัวต่อประเด็นดังกล่าวว่า บุคลากรด้านนี้ยงั มีจากัด สาหรับ
บุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ต่างก็เป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง การพิจารณาในประเด็นระยะเวลาดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระจึง
ขึน้ กับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย และวิจารณญาณของนักลงทุนเอง ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเฉพาะในแง่ความเหมาะสมของ
คุณสมบัตเิ ป็นหลัก (Fit and Proper)
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผูด้ าเนินการประชุม ให้ความเห็นเพิม่ เติมในฐานะผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั มีรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ สม่าเสมอ มีผลกาไรทีด่ แี ละมีอตั รา
ั
จ่ายเงินปนผลและราคาหุ
น้ เทีห่ มาะสม ทาให้มคี วามไว้วางใจในกรรมการทุกท่าน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวขอบคุณ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และผู้ถือหุ้น และยินดีรบั หลักการ ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนความคิดเห็นของทุกฝ่าย เกี่ยวกับระยะเวลาดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระไว้พจิ ารณา ซึ่งเป็ นหลักการที่ดีและมีประโยชน์ แต่ อย่างไรก็ดี
หลักการดังกล่าวอาจเป็ นอุปสรรคต่อการถ่วงดุลอานาจผูบ้ ริหาร เนื่องจากอาจทาให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่ งไม่นานเพียงพอทีจ่ ะเข้าใจการดาเนินงาน
ของสถาบันการเงิน และยืนยันว่า บุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลักเสมอมา
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาดารงตาแหน่ งกรรมการ และมีการประเมินผลการทางาน
ของกรรมการและคณะกรรมการทุกปี
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วง หรือซักถามเพิม่ เติม ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผูด้ าเนินการประชุม จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุ มตั จิ านวนกรรมการที่ 12 คน
และแต่งตัง้ กรรมการตามทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั จิ านวนกรรมการที่ 12 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


จานวน
จานวน
จานวน

521,501,172 เสียง
15,002 เสียง
17,277 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0.00
0.00

และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้มมี ติอนุมตั ิ จานวนแต่งตัง้ บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร ด้วยวิธลี งคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้อบังคับของบริษทั ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
รายนาม
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)
3. นางอรนุช อภิศกั ดิ ์ศิรกิ ุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
8. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี
10. นายทาคาชิ คุโรเมะ
11. นายชือ-เหา ซุน (โฮวิรด์ ซุน)
12. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

เห็นด้วย
416,397,606
707,301,926
441,153,286
390,922,132
390,512,116
399,672,991
407,072,787
399,725,933
436,693,472
440,921,076
916,726,827
440,969,686
5,788,069,838
206,972
- ไม่มี -
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ไม่เห็นด้วย
25,069,032
214,423,572
467,402
50,595,356
51,104,872
41,714,587
34,403,801
41,714,987
4,695,006
467,402
5,053,571
466,902
470,176,490

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

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าตอบแทนกรรมการ
จึงขอให้ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กลับเข้ามาร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ทป่ี ระชุม
ได้รบั ทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ของบริษทั ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2559 ผูถ้ อื หุน้ มีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน
เบีย้ ประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มผี ลตลอดไป
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนดจานวนเงินทีแ่ น่ นอน และจานวนเงินทีจ่ ะจ่ายจริงในแต่ละคราว
ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติมกรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั หิ น้ าทีเ่ พิม่ เติม
ข้อบังคับของบริษทั กาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ไ ด้ร บั มอบหมายนัน้ ให้ค ณะกรรมการเป็ น ผู้กาหนดขอบเขตหน้ า ที่ข องกรรมการที่ไ ด้ร บั มอบหมายให้ป ฏิบ ตั ิง าน
ในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 การจัดการ และหัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ ของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาอัตราค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการทีม่ คี วามสามารถและมีความสาคัญต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ โดยหลีกเลีย่ งการจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินความจาเป็ น ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหารควรพิจารณา
ตามหลักปฏิบตั โิ ดยทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรมนัน้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์ทางาน ความตัง้ ใจและความทุ่มเท รวมทัง้ คุณประโยชน์ต่าง ทีก่ รรมการแต่ละคน
สามารถทาให้กบั บริษทั ได้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการรายใดทาหน้าทีเ่ พิม่ เติม (เช่น การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่าง เป็ นต้น)
กรรมการรายนัน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ เติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าที่
เพิม่ เติมดังกล่าว
อนึ่ง สาหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ใหญ่ของกลุ่มแล้ว อีกทัง้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) และ/หรือ ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือ น เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบและ
อัตราเดียวกับทีจ่ ่ายให้กบั กรรมการบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการ
บริษัทตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผู้ถอื หุน้ จะกาหนดจานวนเงินทีแ่ น่ นอน และจานวนเงินทีจ่ ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิท่กี รรมการจะได้รบั
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติม กรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติม นอกจากนี้ยงั มีค่าตอบแทนทีม่ ใิ ช่ตวั เงิน อาทิ
รถประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั และประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม
เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจาปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าอัตราค่าตอบแทน
กรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการจากการพิจารณาทบทวนอัตราค่ าตอบแทนในปจั จุบนั และพบว่ า อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ยังต่ากว่าค่าเฉลีย่ ทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ซึ่งไม่ได้รบั
การพิจารณาปรับเพิม่ เลย ตัง้ แต่ปี 2553 ยังต่ากว่าระดับอัตราปกติ จากผลสารวจโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนในรายงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทยอยู่ค่อนข้างมาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ปรับเพิม่ ค่าตอบแทนของกรรมการ จาก 40,000 บาท เป็ น 50,000 บาท
ต่อเดือน และเสนอให้ปรับเพิม่ ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เป็ น 60,000 บาท และ 40,000 บาท สาหรับประธานและกรรมการ ตามลาดับ
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า อัตราค่าเบีย้ ประชุมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับระดับภาระและความรับผิดชอบของประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น
ไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี รถประจาตาแหน่ งสาหรับประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั และ
ประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยที่มอี ายุ 60 ปีข้นึ ไป โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รบั มอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกาหนดจานวนเงินที่แน่ นอน และจานวนเงินที่จ่ายจริงในแต่ ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึ งสิทธิท่ี
กรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติม กรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
เห็น ควรเสนอให้ผู้ถือ หุ้น รับ ทราบค่ า ตอบแทนกรรมการในป จั จุ บนั ซึ่ง มีก ารปรับเพิ่มค่ าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ เบี้ยประชุ มของประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย และเบีย้ ประชุมของกรรมการบริหารดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วข้างต้น ดังนี้
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 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนปี 2559
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รายเดือน
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง้ )
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริษทั
กรรมการ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
ประธานคณะกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนปี 2560 (ปี ทีเ่ สนอ)
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รายเดือน
(บาท/เดือน)
(บาท/ครัง้ )

เพิ่ มขึ้น
(ลดลง)
(ร้อยละ)

200,000
40,000
40,000

-

200,000
50,000
40,000

-

25.0
-

-

40,000
35,000

-

60,000
40,000

50.0
14.3

-

55,000
40,000

-

60,000
40,000

9.1
-

-

50,000
40,000

-

60,000
40,000

20.0
-

-

50,000
40,000

-

60,000
40,000

20.0
-

สาหรับคณะกรรมการบริหาร จะไม่มกี ารจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกของคณะกรรมการบริหารทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
เต็มเวลาของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้
 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวั เงิ น
1. รถประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ
2. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
3. ประกันภัยกลุ่ม หรือประกันสุขภาพกลุ่ม เฉพาะสาหรับกรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนในอัตราใหม่ให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม
และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี รถประจาตาแหน่ งสาหรับ
ประธานคณะกรรมการ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และประกันภัยกลุ่ ม หรือประกันสุ ขภาพกลุ่ ม เฉพาะสาหรับ
กรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนด
จานวนเงินทีแ่ น่นอน และจานวนเงินทีจ่ ะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติมกรณีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติมตามทีเ่ สนอ
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถาม ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผูด้ าเนินการประชุม จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการและรับทราบ
ค่าตอบแทนกรรมการในปจั จุบนั ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ถือเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียจึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


จานวน
จานวน
จานวน

515,535,158 เสียง
17,810 เสียง
19,762 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

ั บนั
และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจจุ
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98.85
0.00
0.00

เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการทุกท่านจึงกลั บเข้าร่วม
ประชุมในวาระต่อไป
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 และขอให้ รองศาสตราจารย์
ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี บริษทั สาหรับปี 2560 ตามแนวปฏิบตั เิ รื่อง
การคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่ เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยได้รบั ค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 8,630,000 บาทแบ่งเป็ นค่าตอบของบริษทั จานวนไม่เกิน 590,000 บาท และ
ค่าตอบแทนของบริษทั ย่อยในกลุ่มทิสโก้ทงั ้ 9 บริษทั เป็นจานวนรวมไม่เกิน 8,040,000 บาท และเป็นค่าบริการอื่นเป็นจานวนรวมไม่เกิน 3,050,000 บาท
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิ
์ ชย์
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4499
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4951
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4172

และ/หรือ
และ/หรือ

โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้ อบบัญชีได้ ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ร บั ความเห็น ชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแล้ว ส่วนประวัตขิ องผูส้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ปรากฏในหน้า 107-109 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งไปให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าแล้ว
สาหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี 2560 เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนร้อยละ 16.6 หรือ 1,230,000 บาท เป็ นการปรับเพิม่
ของค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็นไปตามปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และสอดคล้องกับขอบเขตงานที่
เพิม่ ขึน้ ของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560
คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย กล่าวถึงค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีทเ่ี พิม่ ขึน้ ในปี 2560 เนื่องจากการซื้อธุรกิจ
ลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) นัน้ หากบริษทั ได้ดาเนินการซื้อธุรกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
จะปรับลดลงเป็นอัตราเดิมหรือไม่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของกลุ่มทิสโก้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากเดิมทีร่ อ้ ยละ 16.6 เนื่องจากการเพิม่ สายธุรกิจ
บัตรเครดิต ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจของบริษทั ทาให้ขอบเขตงานของผูส้ อบบัญชีเพิม่ ขึน้ ส่วนการตรวจสอบธุรกรรมในการซื้อ
ธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) จะเป็ นการประเมินสินทรัพย์และหนี้สนิ ของธุรกิจทีไ่ ด้รบั โอนมาซึ่งคาดว่าจะ
เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2560 จะปรากฏอยู่ในค่าบริการอื่น
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ทีผ่ ่านมา ทางบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด พบข้อ บกพร่อง
ในงบการเงินหรือไม่ และขอทราบสาเหตุของการปรับเพิม่ ค่าสอบบัญชีของบริษทั ออล-เวย์ส จากัด รวมถึงค่าบริการอื่นทีเ่ พิม่ ขึน้
นางยุพดี สัจจะวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ชีแ้ จงว่า จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไม่พบข้อบกพร่องที่
มีนยั สาคัญ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่า ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีทป่ี รับเพิม่ ขึน้ ของบริษทั ออล-เวย์ส จากัด มีสาเหตุจากการซื้อธุรกิจ
บัตรเครดิตของบริษทั ออล-เวย์ส จากัด ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจเดิม ทาให้ทางบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จะต้องตรวจสอบกระบวนการดาเนินธุรกิจและ
ธุรกรรมต่าง เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
นางยุพดี สัจจะวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงเพิม่ เติมว่า ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั อยู่ท่ี 590,000
บาท เนื่องจากบริษทั ไม่ได้มธี ุรกิจกับบุคคลภายนอก โดยรายได้หลักจะมาจากการบริหารงานให้กบั กลุ่มบริษทั ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยและเป็ นธุรกิจโฮลดิ้ง
ทาให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั อยู่ในระดับนี้ สาหรับบริษทั ออล-เวย์ส จากัด จะมีการเพิม่ ธุรกิจบัตรเครดิตเพิม่ ขึน้ มา ทาให้ผู้สอบบัญชีจะต้อง
ตรวจสอบกระบวนการดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
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ส่วนการเพิม่ ขึน้ ของค่าบริการอื่น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงว่า ค่าบริการอื่นทีก่ าหนดไว้เป็ นจานวนเงินสูงสุดทีจ่ ะจ่าย ซึ่งขึ้ นอยู่กบั
2 ส่วน คือ การตรวจสอบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer: EFT) เพิม่ เติมตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
การตรวจสอบธุรกรรมในการซื้อธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วงหรือซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี
2560
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


จานวน
จานวน
จานวน

521,299,310 เสียง
231,710 เสียง
7,906 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.95
0.04
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ที่ 31 องค์ประชุม

วาระที่ 8

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับบริษทั ที่ 31 องค์ประชุม และขอให้เลขานุการบริษทั นาเสนอต่อทีป่ ระชุม
เลขานุการบริษทั เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับบริษทั ที่ 31 องค์ประชุม ดังนี้
กลุ่มทิสโก้มงุ่ เน้นการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้การปฏิบตั ติ ามบทบาทด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เป็ นไปอย่างครบถ้วน ดังนัน้ องค์ประชุมคณะกรรมการควรจะมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ เพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวทางปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง แนวปฏิบตั ิท่ดี สี าหรับคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจา รณาอนุ มตั ิการแก้ไข
ข้อบังคับข้อที่ 31 องค์ประชุม ดังนี้
“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทปี ่ ระธาน
กรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดในทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชี้ขาด”
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 31 องค์ประชุม
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทักท้วง หรือซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 31 องค์ประชุม ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 31 องค์ประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


วาระที่ 9

จานวน
จานวน
จานวน

521,512,107 เสียง
13,002 เสียง
13,817 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0.00
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ที่ 33 อานาจกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับบริษทั ที่ 33 อานาจกรรมการ และขอให้เลขานุการบริษทั นาเสนอต่อทีป่ ระชุม
เลขานุการบริษทั เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับบริษทั ที่ 33 อานาจกรรมการ ดังนี้
กลุ่มทิสโก้มงุ่ เน้นการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้การปฏิบตั ติ ามบทบาทด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เป็ นไปอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของบริษทั อานาจของกรรมการ
จึงควรได้รบั การระบุอย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการยังได้เสนอแนะให้ปรับปรุงการลงนามโดยกรรมการผูม้ อี านาจ
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เป็นระบบการลงนามโดยกรรมการสองท่าน เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอานาจตามหลักของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ ถอื หุน้ พิจารณา
อนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อานาจกรรมการ ดังนี้
“คณะกรรมการมีอานาจและหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน ปฏิบตั ิการอย่ างใดอย่ างหนึง่ แทนคณะกร รมการก็ได้ สาหรับค่ าตอบแทน
กรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมายนัน้ ให้คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนด
ประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือกรรมการบริหารอืน่ คนใดคนหนึง่ ร่วมกันจานวนสองคน มีอานาจลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราสาคัญของบริษทั กระทาการใดๆ แทนบริษทั ได้
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนด และแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ”
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อานาจกรรมการ
คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอทราบเหตุผลในการแก้ไขอานาจกรรมการ
ประธานฯ ขอให้นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เป็นผูช้ แ้ี จง
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ชี้แจงว่า บริษทั ตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาการกากับดูแลกิจการให้ดขี น้ึ มาโดยตลอด ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกับ
ข้อแนะนาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับการแก้ไขอานาจกรรมการในครัง้ นี้ จะทาให้เกิดการถ่วงดุลอานาจของกรรมการมากขึน้
เมื่อ ไม่ม ผี ู้ถ ือ หุ ้น ทัก ท้ว งหรือ ซัก ถามเพิ่ม เติม ประธานฯ จึง เสนอให้ที่ป ระชุม ลงมติอ นุ ม ตั ิก ารแก้ไ ขข้อ บัง คับ ข้อ ที่ 33 อานาจกรรมการ
ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 33 อานาจกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 ไม่มบี ตั รเสีย


จานวน
จานวน
จานวน

518,889,307 เสียง
13,002 เสียง
2,636,617 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.49
0.00
0.51

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรือ่ งต่าง ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษทั
คุณสุรยิ า สุวรรณมานิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เพิม่ ขึ้นกับจานวนหนี้สูญในงบการเงิน และ
การเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นผูช้ แ้ี จง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ ชีแ้ จงว่า ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ผลประกอบการของกิจการ แต่กม็ ปี จั จัยอื่นประกอบด้วย
ซึง่ หนี้สญ
ู และการสารองหนี้สญ
ู ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักตัวหนึ่ง ทีม่ ผี ลต่อผลประกอบการของสถาบันการเงิน สาหรับอัตราส่วนทีถ่ ูกใช้คานวณเปรียบเทียบ
มากทีส่ ุดในอุตสาหกรรมการเงินคือ Cost to Income Ratio ซึง่ หลายปีทผ่ี ่านมาทิสโก้สามารถรักษาอัตราส่วนทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรมมาโดยตลอด
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามถึงการจ้างผูพ้ กิ ารหรือผูด้ อ้ ยโอกาสเป็ นพนักงาน และการช่วยเหลือสนับสนุ นการดาเนินงานของทิสโก้
จากกรรมการทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้ ชีแ้ จงว่า ทิสโก้จา้ งผูพ้ กิ ารหรือผูด้ อ้ ยโอกาสเป็นพนักงานบางส่วนถึงจะไม่ครบจานวนตามเกณฑ์กาหนด แต่ทสิ โก้
ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมผูพ้ กิ าร โดยสนับสนุ นงบประมาณจ่ายเงินเดือนแก่ผพู้ กิ ารแทนสภากาชาดไทย ซึ่งถือเป็ นการช่วยเหลื อตามที่
กฎหมายกาหนด
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า กรรมการทีเ่ ป็นชาวต่างชาติเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางการเงินจากต่างประเทศและให้การสนับสนุ นในการแนะนาลูกค้าและ
นักลงทุนชาวต่างชาติแก่ทสิ โก้
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ประธานฯ แจ้งว่า นอกจากนี้ ได้มผี ถู้ อื หุน้ ส่งคาถามมายังบริษทั ล่วงหน้าเกีย่ วกับผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเงินหรือ FINTECH และความพร้อม
ของทิสโก้ในการนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ ซึง่ เห็นควรให้มกี ารตอบในทีป่ ระชุม และขอให้ นางอรนุ ช อภิศกั ดิศิ์ รกิ ุล ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็ นผูช้ แ้ี จง
ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า FINTECH คือ การนาเทคโนโลยีมาใช้กบั บริการทางการเงิน เช่น ในกรณีของพร้อมเพย์ (PromptPay)
ซึ่งเพิม่ ความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมากขึน้ กลุ่มทิสโก้ได้เตรียมความพร้อมด้าน FINTECH โดยเน้นไปที่การพัฒนาปรับเปลีย่ นกระบวน
การทางานทัง้ หมดให้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Transformation) ทัง้ ในส่วนของการให้บริการลูกค้า ส่วนการปฏิบตั งิ านภายใน และส่วนการวิเคราะห์ โดย
การพัฒนาจะเริม่ จากการให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Banking) แก่ลูกค้าก่อนภายในปี 2560 รวมถึงการบริการบัตร (Card) และ
บัตรเสมือน (Virtual Card) และ จะปรับปรุงการดาเนินงานภายในให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้นภายในปี 2561 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและทดแทนการเพิม่
บุคลากร และสุดท้ายในส่วนการวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมการขายให้ดยี งิ่ ขึน้
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามถึงผลกระทบของเทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้าขึน้ ต่อจานวนพนักงาน เช่น การขอสินเชือ่ ผ่านระบบออนไลน์
ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้าขึน้ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการปล่อยสินเชื่อ แต่การจัดการความเสีย่ งโดยเฉพาะ
ความเสี่ยงการทุจริตยังคงจาเป็ นต้องใช้บุคลากรจานวนหนึ่งในการตรวจสอบ ในภาพรวมเชื่อว่าประสิทธิภาพที่ดจี ะช่ว ยให้กจิ การขยายใหญ่ข ้ึ นได้
โดยไม่จาเป็นต้องเพิม่ บุคลากร
ประธานฯ อ่านคาถามจากผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ่งมายังบริษทั ล่วงหน้าเพิม่ เติม เกีย่ วกับเหตุผลทีซ่ ้อื ธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จากัด (มหาชน) (“SCBT”) กาหนดเสร็จสิน้ ของกระบวนการซื้อธุรกิจ การรับรูร้ ายได้จากรายการดังกล่าว และแนวทางของทิสโก้ว่าจะยังคงให้บริการ
ผลิตภัณฑ์บางประเภททีเ่ ป็นจุดเด่นของ SCBT เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเดิมหรือไม่ และขอให้ นายศักดิชั์ ย พีชะพัฒน์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูช้ แ้ี จง
นายศักดิ ์ชัย พีชะพัฒน์ ชี้แจงว่า เหตุผลของการเข้าซื้อกิจการเนื่องจากกลุ่มทิสโก้ต้องการขยายฐานลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรมากขึน้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) ในช่วงเช้าของวันที่ 20 เมษายน 2560 ในขัน้ ตอนต่อไปจะเป็ นการโอนข้อมูลเข้าระบบงานและเชิญพนักงานบางส่วนจาก SCBT มาร่วมงานกับทิสโก้
ทัง้ นี้ ธนาคารมีเป้าหมายในการดาเนินการทัง้ หมดให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และจะรับรู้รายได้เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยจะดาเนินการอย่าง
รอบคอบระมัดระวังและให้เกิดความต่อเนื่องกับบริการทีใ่ ห้แก่ลกู ค้า ซึง่ เป็นประเด็นทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยให้ความสาคัญ สาหรับผลิตภัณฑ์ซ่งึ มีจุดเด่น
บางประเภทในธุรกิจที่กลุ่มทิสโก้ซ้อื มาจาก SCBT เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูง หรือมีการส่งเสริมการขาย (Promotion) ทีด่ ี คงจะมีการพิจารณา
อีกครัง้ หนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มทิสโก้ได้ดเี พียงไร ซึ่งหากพิจารณาแล้ว มีผ ลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมเมือ่ เทียบกับความเสีย่ ง และช่วยมอบบริการทีด่ ใี ห้แก่ลูกค้า ก็อาจพิจารณาขยายขอบเขตให้กว้างขึน้ ได้ สาหรับธุรกิจบัตรเครดิต กลุ่มทิสโก้
ได้เจรจาให้ทมี งานของ SCBT ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก 12 เดือน หลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการส่งมอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยการถ่ายทอดความเชีย่ วชาญ
ให้กบั ทีมงานของกลุ่มทิสโก้ดว้ ย
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีส่ ละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็น
ต่าง ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อบริษทั และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.45 น.

- ปลิว มังกรกนก (นายปลิว มังกรกนก)
ประธานทีป่ ระชุมและประธานคณะกรรมการบริษทั
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เอกสารแนบ 3
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 2 พิ จารณาให้สตั ยาบันการดาเนิ นงานของคณะกรรมการที่ ได้กระทาในปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจาปี
รายงานจากคณะกรรมการ
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทีร่ อ้ ยละ 3.9 จากภาคการ
ส่งออกที่ขยายตัวดีข้นึ และปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจานวนมากขึ้นตลอดปี ภาคการบริโภคโดยรวมเริม่ ฟื้ นตัวตามระดับความเชื่ อมันของ
่
ผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ และรายได้ภาคการเกษตรทีป่ รับตัวดีขน้ึ อย่างไรก็ดี ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายจากหนี้ครัวเรือนทีย่ งั คงอยู่ในระดับสูง
การลงทุนภาคเอกชนยังคงทรงตัว แต่เริม่ ส่งสัญญาณแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต ในขณะทีก่ ารใช้จ่ายภาครัฐทีจ่ ะช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิ จยังคง
เป็นไปอย่างเชือ่ งช้า เศรษฐกิจในประเทศบางส่วนได้รบั อานิสงส์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ทัง้ นี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึน้ ดอกเบี้ย 3 ครัง้ ในปี
ั ่ โรปเริม่ กลับมาฟื้ นตัว ส่วนเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตได้ดอี ย่าง
2560 มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.5 สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจฝงยุ
ต่อเนื่อง แม้ตอ้ งเผชิญกับความกดดันหลายด้าน จากการควบคุมระดับหนี้สาธารณะ และความร้อนแรงของการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์
แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะขยายตัวได้ดี แต่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2560 ยังคงเติบโตอย่างเชื่องช้า ด้วยอัตราการขยายตัวของ
สินเชือ่ เพียงร้อยละ 4.4 การเติบโตของสินเชือ่ ถูกจากัดโดยระดับหนี้ภาคครัวเรือนทีอ่ ยู่ในระดับสูง ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีอ่ ่อนแอ และการขาด
ั ยสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนขนาดใหญ่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงั คงเจอกับแรงกดดันจากคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งได้รบั ผลกระทบมาจากภาค
ปจจั
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เปราะบาง สินเชื่อบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักประกัน และปญั หาลูกหนี้บรรษัทขนาดใหญ่บางราย รวมถึงแรงกดดันจากการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทัง้ กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ โดยเฉพาะมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ทีก่ าลังจะมีผลบังคับใช้ จะส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์
ไทยในแง่ตน้ ทุนการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทซ่ี บั ซ้อนมากขึน้ ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังคงขับเคลือ่ นไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจยุค ดิจทิ ลั ” ด้ว ย
การใช้ร ะบบการชาระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ผ่านระบบพร้อ มเพย์ (Prompt-Pay) อย่างแพร่หลาย และการเริม่ ใช้
จ่ายเงินผ่านระบบ “QR Code (คิวอาร์โค้ด)” เพือ่ ผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว
แม้ว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะชะลอตัวในภาพรวม ทิสโก้ยงั คงสามารถสร้างผลประกอบการปี 2560 อย่างยอดเยีย่ ม ด้วยกาไรสุทธิจานวน 6,090
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 21.7 เมือ่ เทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากผลสาเร็จด้านผลกาไร ทิสโก้ยงั สามารถบริหารคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้
ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับอุ ตสาหกรรม อีกทัง้ ผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ มีปจั จัยสนับสนุ นจากการเติบโตของ
รายได้ค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภัย และธุรกิจทีเ่ กี่ยวกับตลาดทุน อย่างไรก็ดี กลุ่มทิสโก้ยงั คงระมัดระวังในการเตรี ยมตัวรับมือกับ
ความไม่แน่ นอนในอนาคตและการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยทิสโก้ปรับเพิม่ อัตราส่วนเงินสารองต่อหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ อยู่ในระดับสูงทีส่ ุด
ในอุตสาหกรรม สอดคล้องกับนโยบายการตัง้ สารองอย่างระมัดระวัง โดยเงินกองทุนของธนาคารทิสโก้ยงั คงแข็งแกร่งทีส่ ุดด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์ (BIS Ratio) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 20.7
ในปี 2560 ทิสโก้ประสบความสาเร็จในการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“SCBT”)
เป็นทีเ่ รียบร้อย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 การรับโอนกิจการดาเนินไปอย่างราบรื่น จากความทุ่มเทและร่วมมือของพนักงานทิสโก้และพนักงาน SCBT
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการลูก ค้าอย่ างสะดวกสบายที่สุ ด ทัง้ นี้ ธุ ร กิจลูกค้ารายย่ อ ยของทิส โก้ข ยายตัว มากขึ้น ครอบคลุ มผลิต ภัณฑ์แ ละบริการ
ที่หลากหลาย รวมถึงเพิม่ ธุรกิจใหม่ ทัง้ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และบริการธนบดีธน กิจผ่านรูปแบบ
การให้บริการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนจากหลากหลายบริษทั (Open-Architecture) การรับโอนธุรกิจส่งผลให้สนิ เชื่อรวมของกลุ่มเติบโตขึน้ ในส่วนของ
การเติบโตของธุรกิจหลัก ทิสโก้มงุ่ เน้นการเติบโตในกลุ่มสินเชือ่ เพือ่ การอุปโภคบริโภคทีม่ หี ลักประกันผ่านช่องทางสาขา “สมหวัง เงินสังได้
่ ” ในขณะทีธ่ ุรกิจ
นายหน้าประกันภัยเริม่ เป็ นธุรกิจที่มคี วามสาคัญเพิม่ มากขึ้น ทิสโก้เปิ ดตัวบริษัทลูกบริษัทใหม่ “บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชนั ่ จากัด ” เพื่อจัดสรร
ผลิตภัณฑ์ประกันและบริการทีด่ เี ยีย่ มให้กบั ลูกค้าด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
ปี 2560 เป็ นอีกปีทด่ี สี าหรับธุรกิจลูกค้าบรรษัท โดยเฉพาะบริการทีเ่ กีย่ วกับตลาดทุน ในภาวะทีต่ ลาดหุน้ เอื้ออานวย ทิสโก้สามารถนาเสนอ
การขายหุน้ ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินและผูน้ าในการรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ลกู ค้าบรรษัทหลาย
ราย อีกทัง้ ธนาคารทิสโก้ยงั ให้สนิ เชือ่ บริษทั ขนาดใหญ่และสินเชื่อโครงการต่างๆ อย่างหลากหลาย ในส่วนของธุรกิจลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน ปีท่ี
ผ่านมาประสบความสาเร็จอย่างดีเยีย่ ม โดยมีสนิ ทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตามผลประกอบการกองทุนทีม่ นคงและการ
ั่
ให้บริการ ที่
ปรึกษาทางการเงินทีม่ คี ุณภาพ ทิสโก้นาเสนอบริการ Open Architecture โดยลงนามความร่วมมือร่วมกับ 10 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนชัน้ นา
เพือ่ ค้นหาผลิตภัณฑ์การลงทุนทีด่ ที ส่ี ุดเพือ่ เสนอให้กบั ลูกค้า
ทิสโก้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดมี าโดยตลอด มุ่งมันที
่ ่จะดาเนินตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ด ี เพื่อ เน้น ย้า ในแนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี เี ลิศ ทิสโก้ได้รบั การจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มต้นๆ ของการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน หรือ “บริษทั ทีม่ กี ารกากับดูแลกิจการ
ดีเลิศ” จากผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยประจาปี 2560 โดยสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนา
อย่างยังยื
่ นถูกนามาเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยคานึงถึงผลกระทบของธุรกิจต่อเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมในทุกแง่มุม ในปี น้ี
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ทิสโก้ได้รบั เลือกเป็ นหนึ่งใน “หุน้ ยังยื
่ น” (Thailand Sustainability Investment -THSI) ประจาปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนผล
การดาเนินงานทีย่ อดเยีย่ มในแง่มมุ ของสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น ซึ่งเป็ นปจั จัยทีน่ ักลงทุนให้ความสาคัญ
นอกจากนี้ ทิส โก้ยงั คงดาเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่ อสังคมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้ น ในการให้ค วามรู้ทางการเงิน แก่เยาวชนและชุมชนผ่ าน
การริเริม่ ใหม่ๆ และกิจกรรมการให้ความรูต้ ่างๆ มาโดยตลอด
สาหรับปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะฟื้นตัว โดยคาดว่าจะได้รบั ปจั จัยสนับสนุ นจากภาคการส่งออก การท่องเทีย่ ว และการลงทุนภาครัฐ
ที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ภาพรวมการดาเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) และบริการ
ทางการเงินระบบดิจทิ ลั ทีเ่ ริม่ เข้ามามีผลกระทบมากขึน้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเริม่ ลดขนาดองค์กร โดยการลดจานวนสาขาและจานวนพนักงาน
เพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายทีก่ าลังจะมาถึง ทิสโก้ได้เตรียมความพร้อมผ่านการเริม่ โครงการ Business Transformation และใช้ท่ปี รึกษาทางด้าน
เทคโนโลยี เพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจไปสู่รปู แบบใหม่ ในขณะทีย่ งั คงยึดมันแนวทางการท
่
าธุรกิจทีเ่ น้นลดความสูญเปล่าและดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารพนักงานที่มปี ระสิทธิภาพ และการจัดการต้นทุนที่เหมาะสม ทาให้ทสิ โก้มคี วามต้องการจานวนเครือข่ายสาขาและการลงทุนทีน่ ้อยกว่า ตลอดจน
สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีแม้ในภาวะทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงและความท้าทายในช่วงเวลานี้
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุ นทิสโก้ตลอดมาอย่างยาวนานแม้ในช่วงเวลา
ทีย่ ากลาบาก เราเชือ่ ว่า ด้วยความตัง้ ใจ ทุ่มเท และความร่วมมือกันของผูบ้ ริหารและพนักงาน รวมทัง้ คู่คา้ ทิสโก้จะสามารถรักษาการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องในปี 2561 และปีต่อๆไป
คณะกรรมการ
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เอกสารแนบ 4
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 3 พิ จารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริ ษทั ทิ สโก้ไฟแนนเชี ยลกรุป๊ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุ่มบริษทั ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปีส้นิ สุดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีส้นิ สุดวันเดียวกันของ
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลก รุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้ส อบบัญชีต่ อ
การตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนด
โดยสภาวิช าชีพ บัญชีในส่ ว นที่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ป ฏิบ ตั ิต ามข้อ กาหนดด้า นจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ร ะบุใ น
ข้อกาหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สาคัญทีส่ ุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปจั จุบนั
ข้าพเจ้าได้นาเรือ่ งเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับเรือ่ งเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า
ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรื่องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อก ารประเมิน
ความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธกี ารตรวจสอบสาหรับ
เรือ่ งเหล่านี้ดว้ ยได้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกี ารตรวจสอบสาหรับแต่ละเรือ่ งมีดงั ต่อไปนี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.6.9 และ 3.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทั มีเงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้จานวน 251,384 ล้านบาท
(คิดเป็นอัตราร้อยละ 83 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญจานวน 11,447 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนทีม่ นี ัยสาคัญ การประมาณการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้อา้ งอิงตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงเพิม่ ด้วยจานวนเงินเพิม่ เติมที่คาดว่าจะเก็บจาก
ลูกหนี้ไม่ได้ ซึง่ อาศัยข้อสมมติฐานในการประมาณการหลายประการ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาข้อสมมติ
ดังกล่าวสาหรับการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ ลูกหนี้มปี ญั หาในการจ่ายชาระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญ
กับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการทาความเข้าใจกระบวนการประมาณการและการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั ประเมินและ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การรับชาระหนี้ของเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลูกหนี้ และการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญของเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ ได้แก่ กระบวนการจัดชัน้ หนี้ การประเมินมูลค่าหลักประกัน โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ และเลือกตัว อย่างมาสุ่มทดสอบ
การปฏิบตั ติ ามการควบคุมทีก่ ลุ่มบริษทั ออกแบบไว้ การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับแหล่งทีม่ าของ
ข้อมูลเหล่านัน้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสมมติทก่ี ลุ่มบริษัทใช้กบั ข้อมูลที่เกิดขึน้ จริงในอดีต ความสม่าเสมอในการประยุกต์ใช้ข ้ อสมมติดงั กล่าว และ
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พิจารณาวิธกี ารทีก่ ลุ่มบริษทั เลือกใช้ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้สนิ เชื่อแต่ละประเภท สอบทานความครบถ้วนของข้อมูล
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้และทดสอบความถูกต้องของการจัดชัน้ เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทีค่ านวณโดยผูบ้ ริหารโดยการสุ่มเลือกลูกหนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานะคงค้างของลูกหนี้
การจัดชัน้ หนี้ ความมีอยู่จริงของหลักประกัน และทดสอบการคานวณมูลค่าหลักประกัน และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี กลุ่มบริษัท
กาหนดสาหรับการกันเงินสารองเป็นรายลูกหนี้ และข้าพเจ้าได้ทดสอบการคานวณค่าความน่ าจะเป็ นทีล่ ูกหนี้จะผิดนัดชาระหนี้ (Probability of default) และ
ร้อยละของความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เมือ่ ลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) และทดสอบการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว
สาหรับการกันเงินสารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach)
การรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้
กลุ่มบริษทั มีนโยบายการรับรูร้ ายได้ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.6.1 โดยรายได้ของกลุ่มบริษทั มีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สนิ เชื่อ
ทีร่ บั รู้ในปี 2560 จานวน 16,469 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 68 ของรายได้รวม ซึ่งถือเป็ นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าให้ความสนใจในการรับรู้
รายได้ดงั กล่าวเนื่องจากมีลูกค้าจานวนมากราย ซึ่งประกอบด้วยลูกค้ารายย่อย ลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสัญญาเงินให้
สินเชื่อมีหลากหลายประเภทและมีเงือ่ นไขการรับรูร้ ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน ทาให้กลุ่มบริษทั มีวธิ กี ารรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ยทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละปร ะเภท
ของสัญญา นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ โดยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหลัก ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงให้ค วามสนใจกับ
การตรวจสอบรายได้ดอกเบีย้ ว่าได้รบั รูด้ ว้ ยมูลค่าถูกต้องตามทีค่ วรจะเป็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศึกษาทาความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบการออกแบบและการปฏิบตั ิงานของระบบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการปล่อยสินเชื่อการรับชาระเงิน การรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ย และการหยุดรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ย และ
ข้าพเจ้าได้สุ่ มตัวอย่ างสัญญาเงินให้ส ินเชื่อ เพื่อ ตรวจสอบการบัน ทึกรายการเงิน ให้ส ิน เชื่อ การรับช าระหนี้ และการรับรู้ร ายได้ดอกเบี้ ยว่ าเป็ น ไป
ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา และสอดคล้องกับนโยบายการรับรูร้ ายได้ของกลุ่มบริษทั นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้
ดอกเบีย้ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีทส่ี าคัญทีท่ าผ่านใบสาคัญทัวไป
่
การซื้อธุรกิจ
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 บริษทั ย่อยของกลุ่มบริษทั ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั
ออล-เวย์ส จากัด ดาเนินการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมถึงสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ
รายย่อย บริการธนบดีธนกิจ เงินฝากรายย่อยและธุรกิจบัตรเครดิต ณ วันทีซ่ ้อื กิจการ บริษทั ย่อยได้รบั รูแ้ ละวัดมูลค่าสินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ
ทีร่ บั มาด้วยมูลค่ายุตธิ รรมจากการวัดมูลค่าตามวิธซี ้อื ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับรายการซื้อธุรกิจนี้เนื่องจากเป็ นรายการที่ มสี าระสาคัญต่องบการเงิน
โดยรวมและฝ่ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ด้มาและหนี้สนิ ที่รบั มาดังกล่าว โดยมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่รบั โอนมามีจานวน 33,965 ล้านบาท และ 15,576 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 11 ของสินทรัพย์รวม และร้อยละ 6 ของ
หนี้สนิ รวมของงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจกับการตรวจสอบการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ ได้มาว่า
ได้มกี ารรับรูด้ ว้ ยมูลค่าทีเ่ หมาะสม
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อตกลงและเงือ่ นไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ และสอบถามกับฝา่ ยบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าทารายการซื้อดังกล่าว
เพือ่ ประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ ตรวจสอบมูลค่า
การซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา ทีร่ ะบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธซี ้อื ซึ่ง
จัดทาโดยบริษทั ย่อย โดยพิจารณาวิธกี ารและข้อสมมติต่างๆทีส่ าคัญทีใ่ ช้ในการคานวณหามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทดสอบข้อสมมติทส่ี าคัญ
กับข้อมูลในอดีตของบริษทั ย่อยและข้อมูลเกีย่ วกับอุตสาหกรรม เช่น อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น และทดสอบการคานวณมูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าว ตลอดจน
สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยู่ในรายงานประจาปีของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี
ทีอ่ ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจาปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่ มันในรู
่ ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนัน้
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสาคัญกับ งบการเงินหรือ
กับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
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เมือ่ ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปีของกลุ่มบริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
จะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลทราบเพือ่ ให้มกี ารดาเนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกากับดูแลต่องบการเงิ น
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อ ให้ส ามารถจัดทางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อ มูล ที่ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จจริงอัน เป็ น สาระสา คัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงาน
ต่อเนื่องในกรณีท่มี เี รื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ ใจที่จะเลิ กกลุ่มบริษ ัท หรือ
หยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมือ่ คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี้ดว้ ย
 ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิ ดพลาด
ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้ห ลักฐานการสอบบัญชีที่เพีย งพอและเหมาะสม
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ต
จะสูงกว่าความเสีย่ งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องที่
ผูบ้ ริหารจัดทา
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้ าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้อ งให้ข อ้ สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเ จ้า
จะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั
เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้า
เป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็ นทีม่ นี ัยสาคัญ
ทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู้ หี น้าที่ในการกากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกีย่ วข้องกับความเป็ นอิสระและ ได้ส่อื สารกับ
ผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ย วกับความสัมพัน ธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่อ งอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อ ว่ามีเหตุ ผ ลที่บุค คลภายนอกอาจพิจารณาว่า กระทบต่ อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องทัง้ หลายทีส่ ่อื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่างๆที่มนี ัยสาคัญที่ สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจั จุบนั และ
กาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้ เปิ ดเผย
เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ค วรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผ่ี มู้ สี ่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสือ่ สารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2561
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บริ ษทั ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและการร่วมค้าสุทธิ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัย จะสูญ
หัก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนสุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภ าษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสุทธิ
ั
เงินปนผลค้
างรับจากบริษทั ย่อย
สินทรัพย์อน่ื
รวมสิ นทรัพย์

3.2
3.4, 3.8
3.5
3.6, 3.8

3.7
3.7
3.8, 3.9
3.10
3.11
3.12
3.30

3.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,324,808
44,647,149
7,547,143
573,925

1,149,005
38,067,417
7,188,845
442,750

70
237,201
869,582
20,069,104

70
533,562
781,885
19,469,082

271,125,255
715,653
271,840,908
(19,741,455)
(11,447,166)
(8,948)
240,643,339
5,274
32,396
2,653,195
537,696
743,145
2,342,040
2,338,299
303,388,409

245,114,243
520,704
245,634,947
(20,180,240)
(7,973,890)
(9,748)
217,471,069
7,366
32,157
2,652,515
567,053
513,602
1,373,757
1,806,862
271,272,398

3,540,000
3,540,000
3,540,000
834,503
864,555
182,482
150,550
4,132,342
165,801
31,046,190

1,803,100
1,803,100
1,803,100
778,245
922,233
196,303
147,654
2,762,188
141,969
27,536,291

บริ ษทั ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

3.14
3.15

180,803,844
4,017,507
431,361
29,815
71,078,619
734,853
15,633
2,216,256
729,377
849,052
7,750,327
268,656,644

155,067,524
5,196,603
180,242
34,118
70,328,919
576,114
2,581
1,510,870
753,021
565,781
5,731,082
239,946,855

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

หนี้ สินและส่วนของเจ้ าของ
หนี้ สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สนิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ ืม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสุทธิ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลค้างจ่าย
หนี้สนิ อืน่
รวมหนี้ สิน

3.3
3.16
3.17
3.30

3.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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7,440,000
154,228
34,268
24,690
1,433,367
9,086,553

5,930,000
124,230
18,574
37,001
1,190,304
7,300,109

บริ ษทั ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบีย น
หุน้ บุรมิ สิทธิ 33,858 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
หุน้ สามัญ 800,669,437 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

5

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 9,859 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2559: หุน้ บุรมิ สิทธิ 10,758 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
หุน้ สามัญ 800,645,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2559: หุน้ สามัญ 800,644,724 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

339
8,006,694
8,007,033

339
8,006,694
8,007,033

339
8,006,694
8,007,033

339
8,006,694
8,007,033

99

108

99

108

8,006,456
8,006,555

8,006,447
8,006,555

8,006,456
8,006,555

8,006,447
8,006,555

1,018,408
1,018,408
1,653,202

1,018,408
1,018,408
1,447,136

87
7,031,436
7,031,523
241,442

95
7,031,428
7,031,523
104,978

801,000
23,125,364
34,604,529
127,236
34,731,765

801,000
19,951,807
31,224,906
100,637
31,325,543

801,000
5,879,117
21,959,637
21,959,637

801,000
4,292,126
20,236,182
20,236,182

303,388,409
-

271,272,398
-

31,046,190
-

27,536,291
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นางอรนุช อภิ ศกั ดิ์ ศิริกลุ )
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้
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บริ ษทั ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนีย มและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนีย มและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุทธิ
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ั บ
รายได้เงินปนผลรั
ค่าปรับทีเ่ กีย่ วเนื่องจากเงินให้สนิ เชื่อ
รายได้ค่าส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
รายได้การบริหารงานสนับสนุน
รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ
รวมรายได้จ ากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
รวมรายได้จ ากการดาเนิ นงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินการอืน่ ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงาน
หนี้สญ
ู หนี้สงสัย จะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

หมายเหตุ
3.22
3.23

3.24
3.25
3.26
3.5.2

3.34
3.28

3.29
3.27
3.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
16,469,499
16,011,544
52,349
49,741
(4,814,713)
(5,091,110)
(96,201)
(101,506)
11,654,786
10,920,434
(43,852)
(51,765)
6,395,607
5,396,850
(250,021)
(230,082)
(16,983)
(13,477)
6,145,586
5,166,768
(16,983)
(13,477)
(86,773)
41,968
130,420
138,178
375,524
751,879
125,952
19,277,520
774,535
18,502,985

(9,468)
12,594
131,212
78,973
364,260
273,903
121,637
17,060,313
302,924
16,757,389

(84,761)
4,132,342
2,117,903
88,995
6,193,644
6,193,644

(6,945)
2,762,188
1,781,876
75,138
4,547,015
4,547,015

5,081,799
12,740
1,149,814
256,526
1,260,224
7,761,103
3,098,265
7,643,617
1,526,310
6,117,307

4,298,798
12,745
970,203
208,869
1,050,415
6,541,030
3,972,366
6,243,993
1,220,410
5,023,583

1,153,393
12,740
431,075
2,214
116,603
1,716,025
4,477,619
60,530
4,417,089

888,837
12,745
366,543
1,762
81,128
1,351,015
3,196,000
77,070
3,118,930

บริ ษทั ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อืน่
รายการที จ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในการร่วมค้า:
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสดของการร่วมค้า
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที จ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสีย ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย

หมายเหตุ
3.31

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

3.20

270,399

59,888

172,458

15,580

3.30, 3.32

755
(55,109)

27,431
(11,978)

(34,492)

(3,116)

216,045

75,341

137,966

12,464

(155,385)
30,909

(40,122)
7,995

(36,641)
7,328

(6,745)
1,349

(124,476)
91,569

(32,127)
43,214

(29,313)
108,653

(5,396)
7,068

6,208,876

5,066,797

4,525,742

3,125,998

6,090,008
27,299
6,117,307

5,005,894
17,689
5,023,583

4,417,089

3,118,930

6,181,910
26,966
6,208,876

5,050,062
16,735
5,066,797

4,525,742

3,125,998

7.61

6.25

5.52

3.90

3.30, 3.32

3.33

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จ รวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสีย ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย

กาไรต่อหุ้นของผูถ้ อื หุ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

3.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 5
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จานวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
ประวัติบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

นายปลิ ว มังกรกนก
กรรมการอิ สระ
69 ปี
ไทย
- Master of Business Administration (Finance), University of California at Los Angeles, USA
- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Role of Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Executive Program in “Energy Literacy for a sustainable Future” สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊

2,221,010 หุน้ หรือ ร้อยละ 0.28% ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
ไม่ม ี

บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน)
8 ปี 8 เดือน
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กรกฎาคม 2552)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน)

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2555-ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ
2553-ปจั จุบนั
ประธานคณะกรรมการ
ั
2555-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ
ั
2552-ปจจุบนั
ประธานคณะกรรมการ

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั (ต่อ)
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่ (จานวน 1 แห่ง)
2559-ปจั จุบนั
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
2555-ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 3 แห่ง)
2559-ปจั จุบนั
กรรมการ
2554-ปจั จุบนั
กรรมการ
2553-ปจั จุบนั
กรรมการ
หน่วยงานอืน่ (จานวน 4 แห่ง)
2558-ปจั จุบนั
ทีป่ รึกษา
2554-ปจั จุบนั
รองประธานกรรมการ
2554-ปจั จุบนั
กรรมการ
ั
2547-ปจจุบนั
กรรมการอานวยการ
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
2556-2558
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

บริษทั อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จากัด
บริษทั ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล
มูลนิธหิ มอเสม พริง้ พวงแก้ว
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

2555-2558
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2550-2558
รองประธานกรรมการ
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กบั บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปจั จุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
2.1 เป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
2.2 เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 2
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

:
:
:
:
:
:
:

นายฮอน คิ ท ชิ ง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิ ง)
กรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ หาร
40 ปี
นิวซีแลนด์
- Bachelor of Science (Economics), Massachusetts Institute of Technology, USA
ไม่ม ี
ไม่ม ี

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
3 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 50)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 50)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปจั จุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดื8อน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
ั บนั ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการในบมจ. ธนาคารทิสโก้)
(ปจจุ

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2553-ปจั จุบนั
รองประธานคณะกรรมการ
ั
2551-ปจจุบนั
กรรมการ
2551-ปจั จุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 3 แห่ง)
2558-ปจั จุบนั
ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ั
2555-ปจจุบนั
Managing Director
ั
2551-ปจจุบนั
Senior Advisor
หน่วยงานอืน่
ไม่ม ี
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
2553-2557
รองประธานคณะกรรมการ
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

Cottonwood Management, LLC
Capcelona Advisors, LLC
CDIB & Partners Investment Holding Corporation

บมจ. ธนาคารทิสโก้

ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 3
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นางอรนุช อภิ ศกั ดิ์ ศิริกลุ
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน
59 ปี
ไทย
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Anti-Corruption Training Program for Corporate and Executives สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
- Thailand Insurance Leadership Program สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT 5) สถาบันวิทยาการการค้า
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
การถือหุ้น
ไม่ม ี
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการธนาคาร
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
12 ปี 10 เดือน
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ 22 เมษายน 2548)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ 20 เมษายน 2560)
การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
ั บนั
2553-ปจจุ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
ั บนั
2551-ปจจุ
กรรมการ
ั
2553-ปจจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารทิสโก้
ั
2548-ปจจุบนั
กรรมการ
ั บนั
2557-ปจจุ
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
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ปี

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั (ต่อ)
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่ม ี
หน่วยงานอืน่ (จานวน 5 แห่ง)
2560-ปจั จุบนั
นายกสมาคม
2560-ปจั จุบนั
รองประธานกรรมการ
2560-ปจั จุบนั
กรรมการ
2558-ปจั จุบนั
ประธานคณะกรรมการ SHIFT Fund Facility Investment
2554-ปจั จุบนั
กรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2553-2559
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้
2556-2557
รักษาการหัวหน้าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
2557-2560
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2554-2560
กรรมการ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
2558-2560
กรรมการ
2555-2556
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
The United Nations Capital Development Fund
มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษทั ศูนย์การเรียนรูท้ สิ โก้ จากัด
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 4
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการเลือกตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

เหตุผลในการเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
อิ สระที่ดารงตาแหน่ งเกิ นกว่า 9 ปี
ต่อเนื่ องกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิ สระ
63 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS) โดย The Institute of
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
การอบรมภายใน
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
4 ปี 10 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ เมษายน 2556)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็ นบุคลากรที่มคี วามรู้และความสามารถเป็ นที่
ยอมรับอย่างสูง มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินทีเ่ หมาะสมและจาเป็ นต่อการ
สนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2556-ปจั จุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ั
2551-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ
ั
2556-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่ (จานวน 1 แห่ง)
2557-ปจั จุบนั
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2551-ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 1 แห่ง)
2559-ปจั จุบนั
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
หน่วยงานอืน่ (จานวน 5 แห่ง)
2559-ปจั จุบนั
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ั
2557-ปจจุบนั
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2555-ปจั จุบนั
กรรมการตรวจสอบ
2545-ปจั จุบนั
คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ
ั
2535-ปจจุบนั
ทีป่ รึกษาฝา่ ยกากับบริษทั จดทะเบียน
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2554-2556
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
2552-2558
คณะทางานเพือ่ ติดตามการปฏิบตั ดิ า้ นบัญชีและบรรษัทภิบาล

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บมจ. ซีโอแอล

บริษทั หลักทรัพย์เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กองทุนเปิดดัชนีพนั ธบัตรไทยเอบีเอฟ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2540-2559
รองศาสตราจารย์
2549-2558
ประธานคณะกรรมการกากับดูแล
2555-2558
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
2555-2556
คณะอนุกรรมการการเงินงบประมาณและการลงทุน
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กบั บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ั บนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ในปจจุ
2.1 เป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
2.2 เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 5
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทิ นกร
กรรมการอิ สระ
68 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Economics), University of Pennsylvania, USA
- Master of Art (Economics), University of Pennsylvania, USA
- Bachelor of Art (Economics), Swarthmore College, USA
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Directors Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร วิธปี ฏิบตั สิ าหรับบอร์ดในการกากับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

ไม่ม ี
บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปจั จุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 1 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ ธันวาคม 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปจั จุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)

:
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เหตุผลในการเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
อิ สระที่ ดารงตาแหน่ งเกิ นกว่า 9 ปี
ต่อเนื่ องกัน

: ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกรเป็ นบุคลากรทีม่ คี วามรู้และความสามารถเป็ นที่ยอมรับอย่างสูง มี
ประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการสนับสนุ นการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2556-ปจั จุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
ั
2551-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่ม ี
หน่วยงานอืน่ (จานวน 3 แห่ง)
ก.พ.2561-ปจั จุบนั
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สานักธรรมศาสตร์และการเมือง
ั
2560-ปจจุบนั
กรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์
2552-ปจั จุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก
2551-ปจั จุบนั
กรรมการบริหาร
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ั
2548-ปจจุบนั
กรรมการสภา
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2551- 2556
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2552-2556
กรรมการอิสระ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
2557-2559
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
2555-2559
กรรมการนโยบาย
แห่งประเทศไทย
2522-2556
อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
ไม่ใช่

1. เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กบั บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ั บนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ในปจจุ

2.1 เป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา

2.2 เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย

2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 6
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

นางภัทรียา เบาจพลชัย
กรรมการอิ สระ
63 ปี
ไทย
- พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผูบ้ ริหาร (The Executive Program) มหาวิทยาลัยมิชแิ กน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชนั ้ สูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Certification Update สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Annual Convention 2016 "Thriving in a Changing World", United Kingdom Institute of Directors
- 2017 Flagship Conference “the Sustainability Imperative”, Singapore Institute of Directors
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ มิถุนายน 2553)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กุมภาพันธ์ 2554)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2556-ปจั จุบนั
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ั
2554-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ั
2554-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ไม่ม ี
ไม่ม ี
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
3 ครัง้ จากทัง้ หมด 3 ครัง้ (ร้อยละ 100)
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
7 ปี 8 เดือน

7 ปี 0 เดือน

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
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ปี

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่ (จานวน 2 แห่ง)
2559-ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ั
2557-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ และ กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 2 แห่ง)
2556-ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2553-ปจั จุบนั
กรรมการ
หน่วยงานอืน่ (จานวน 8 แห่ง)
2560-ปจั จุบนั
ทีป่ รึกษาสาหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง
อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการ
ั
2558-ปจจุบนั
กรรมการบริหารกองทุนผูส้ งู อายุ
ั
2556-ปจจุบนั
คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD และ
อนุกรรมการศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2556-ปจั จุบนั
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
2556-ปจั จุบนั
กรรมการ
ั
2556-ปจจุบนั
กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน
ั
2553-ปจจุบนั
ทีป่ รึกษา
2553-ปจั จุบนั
ผูพ้ พิ ากษาสมทบในศาลทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและการค้า
ั
2550-ปจจุบนั
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
2554-2560
กรรมการจรรยาบรรณ
2553-2560
คณะกรรมการวินยั กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
2554-2559

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทยคม
บมจ. อสมท

บมจ. บางกอกกล๊าส
บริษทั บ้านร่วมทางฝนั จากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
กระทรวงการคลัง
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
ศาลทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2554-2557
คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี
2553-2556
กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงกลาโหม
2551-2555
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กบั บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ั บนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ในปจจุ
2.1 เป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
2.2 เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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ใช่

ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 7
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

เหตุผลในการเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
อิ สระที่ดารงตาแหน่ งเกิ นกว่า 9 ปี
ต่อเนื่ องกัน

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิ สระ
68 ปี
ไทย
- M.B.A. (Banking & Finance), North Texas State University, USA
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 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
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors Certification Update สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Risk Management Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Breakfast Talk 3/2017 “Corporate Disclosures: What are investors looking for beyond
financial measures?” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
5 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 83.33)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
3 ครัง้ จากทัง้ หมด 3 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปจั จุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปจั จุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)
: นางสาวปนัด ดา กนกวัฒ น์ เป็ น บุ ค ลากรที่ม ีค วามรู้แ ละความสามารถเป็ น ที่ย อมรับ อย่ า งสูง
มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสถาบันการเงินที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการสนับสนุ นการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2557-ปจั จุบนั
กรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
ั
2551-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่ (จานวน 2 แห่ง)
2560-ปจั จุบนั
กรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม
ั
2559-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2560-ปจั จุบนั
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี
2557-ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่ม ี
หน่วยงานอืน่ (จานวน 1 แห่ง)
2557-ปจั จุบนั
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2556-2557
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2554-2556
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2556-2557
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2551-2557
กรรมการอิสระ
2554-2556
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
2558-2560
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด
2553-2557
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
ไม่ใช่

1. เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กบั บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ั บนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ในปจจุ

2.1 เป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา

2.2 เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย

2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 8
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

นายสถิ ตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิ สระ
71 ปี
ไทย
- M.B.A. (Finance), Fairleigh Dickinson University, USA
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning”, Thai Institute of
Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

100,035 หุน้ หรือ ร้อยละ 0.01% ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
ไม่ม ี
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้ (ร้อยละ 100)
(ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560)
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้ (ร้อยละ 100)
(ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 เม.ย. 2560)
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้ (ร้อยละ 100)
(ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560)
3 ปี 10 เดือน

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ เมษายน 2557)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน)
3 ปี 10 เดือน
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ เมษายน 2557)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน)
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2560-ปจั จุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
ั
2559-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ
ั
2558-ปจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2560-ปจั จุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
ั
2559-ปจจุบนั
กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่ม ี
หน่วยงานอืน่
ไม่ม ี
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2557-2560
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
2557-2559
กรรมการ
2556-2557
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2557-2559
กรรมการ
บมจ. ธนาคารทิสโก้
2554-2556
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
2554-2556
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มสาหรับกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กบั บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ั บนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ในปจจุ
2.1 เป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
2.2 เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ อาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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ไม่ใช่






ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 9
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

:
:
:

ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
61 ปี
ไทย
- Doctor of Philosophy (Economics), University of Wisconsin-Madison, USA
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program Update สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Audit Committee Forum 2017 “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical
Culture Oversight” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การอบรมภายใน
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
ไม่ม ี
บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

:

ไม่ม ี
ไม่ม ี
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้ (ร้อยละ 100)
(ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 เม.ย. 2560)
2 ครัง้ จากทัง้ หมด 2 ครัง้ (ร้อยละ 100)
(ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560)

บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปจั จุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)
คณะกรรมการบริษทั
2 ครัง้ จากทัง้ หมด 2 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้ (ร้อยละ 100)
(ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 เม.ย. 2560)
4 ปี 9 เดือน
บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ พฤษภาคม 2556)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปจั จุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2560-ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการกากับดูแลกิจการ
ทีป่ รึกษาศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทสิ โก้
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่ (จานวน 1 แห่ง)
2555-ปจั จุบนั
กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่ม ี
หน่วยงานอืน่ (จานวน 4 แห่ง)
2559-ปจั จุบนั
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
2559-ปจั จุบนั
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
2559-ปจั จุบนั
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
2556-ปจั จุบนั
คณะกรรมการนโยบายศูนย์จติ ตปญั ญาศึกษา
ประสบการณ์ การทางาน
กลุ่มทิ สโก้
2557-2560
กรรมการตรวจสอบ
2556-2560
กรรมการอิสระ
2557-2560
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
2557-2560
ประธานมูลนิธิ
2554-2560
ศาสตราจารย์ ได้รบั เงินขัน้ สูง (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์
2558-2559
บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.
2555-2559
คณะอนุกรรมการศูนย์นิตเิ ศรษฐศาสตร์
2552-2559
คณะอนุกรรมการวิจยั
2554-2558
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการกากับตรวจสอบสถาบันการเงินและ
ผูป้ ระกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
2553-2558
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
2555-2558
ประธานคณะอนุ กรรมการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
2554-2557
ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณ
2552-2556
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. บ้านปู

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
มูลนิธสิ ถาบันสร้างสรรค์ปญั ญาสาธารณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วุฒสิ ภา
กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 10
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิ รด์ ซุน)
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน
40 ปี
ไต้หวัน
- Master of Science (Finance), Bentley University, USA
- Master of Business Administration, Boston University, USA
- Bachelor of Arts (Economics), Taipei University, Taiwan
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: ไม่ม ี
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ มิถุนายน 2554)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายนน 2555)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ 20 เมษายน 2560)

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2555-ปจั จุบนั
กรรมการบริหาร
2554-ปจั จุบนั
กรรมการ
2555-ปจั จุบนั
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 1 แห่ง)
2556-ปจั จุบนั
Senior Vice President
หน่วยงานอืน่
ไม่ม ี
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
2555-2556
Assistant Vice President

ไม่ม ี
ไม่ม ี
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
6 ปี 8 เดือน

5 ปี 7 เดือน

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้

CDIB & Partners Investment Holding Corporation
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ประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ลาดับที่ 11
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ เสนอเพื่อรับการแต่งตัง้
อายุ
สัาชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
กรรมการที่ มีส่วนร่วมบริ หารงาน
56 ปี
ไทย
- Master of Science (Finance), University of Wisconsin-Madison, USA
- Master of Business Administration (Finance), Western Illinois University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ มกราคม 2552)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)

การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั
กลุ่มทิ สโก้
2560-ปจั จุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้
ั
2558-ปจจุบนั
กรรมการอานวยการ
ั
2552-ปจจุบนั
กรรมการบริหาร
2551-ปจั จุบนั
กรรมการ
2552-ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ั
2560-ปจจุบนั
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
บริษทั อืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ม ี

3,644,000 หุน้ หรือ ร้อยละ 0.46% ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
ไม่ม ี
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
9 ปี 5 เดือน

9 ปี 1 เดือน

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
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การดารงตาแหน่ งในปัจจุบนั (ต่อ)
บริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่ม ี
บริษทั อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 3 แห่ง)
2556-ปจั จุบนั
กรรมการ
2553-ปจั จุบนั
กรรมการ
ั
2553-ปจจุบนั
กรรมการ
หน่วยงานอืน่ (จานวน 1 แห่ง)
2552-ปจั จุบนั
กรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี )
กลุ่มทิ สโก้
2553-2557
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2552-2559
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ตาแหน่ งในกิ จการอื่น
2553-2559
กรรมการ

บริษทั โดลไทยแลนด์ จากัด
บริษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษทั พีดที แี อล เทรดดิง้ จากัด
มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ. ธนาคารทิสโก้
สมาคมธนาคารไทย
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นิ ยามกรรมการอิ สระ
บุคคลทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัตติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ การกากับดูแลกิจการของทิสโก้ ซึง่ เข้ม งวด
กว่าประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงั นี้
1. ถือ หุ้น ไม่เ กิน ร้อ ยละ 0.50 ของจานวนหุ้น ที่ม ีส ิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษ ัท ย่ อ ย บริษ ัท ร่ ว ม หรือ นิ ต ิบุ ค คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมถึงหุน้ ทีถ่ อื อยู่โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมในบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ให้บริการทางวิช าชีพ
เป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการท างวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่ างเดีย วกัน และเป็ น การแข่งขัน ที่มนี ัย กับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่ อ ย หรือ ไม่เป็ น หุ้น ส่ ว นที่ม นี ัย
ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษา ทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือ ถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ทีม่ ี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย และ
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
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เอกสารแนบ 6
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนั
ในการประชุ มสามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อ วัน ที่ 21 เมษายน 2560 ผู้ถือ หุ้น มีมติก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน รางวัล
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 600,000 บาทต่อปี
โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนดจานวนเงินทีแ่ น่ นอน และจานวนเงิน
ทีจ่ ะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติมกรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ พิม่ เติม
ข้อบังคับของบริษทั กาหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ไ ด้ร บั มอบหมายนัน้ ให้คณะกรรมการเป็ น ผู้ก าหนดขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการที่ได้ร บั มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานใน
คณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 การจัดการ และหัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ ของรายงานประจาปี
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาอัตราค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยอัตราและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการทีม่ คี วามสามารถและมีความสาคัญ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจาเป็ น ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่มไิ ด้เป็ น ผู้บริห าร
ควรพิจารณาตามหลักปฏิบตั โิ ดยทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรมนัน้ ๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน ความตัง้ ใจและความทุ่มเท รวมทัง้ คุณประโยชน์ต่างๆ
ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้กบั บริษัทได้ ในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดทาหน้าที่เพิม่ เติม (เช่น การเป็ นสมาชิ ก
ในคณะกรรมการต่างๆ เป็ นต้น) กรรมการรายนัน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ เติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทน
กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าว
อนึ่ง สาหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ใหญ่ของกลุ่มแล้ว อีกทัง้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ทิสโก้ไ ฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน) และ/หรือ ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบและ
อัตราเดียวกับทีจ่ ่ายให้กบั กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการ
บริษทั ตามที่ได้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ จะกาหนดจานวนเงิน ทีแ่ น่ นอน และจานวนเงินทีจ่ ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิม่ เติม กรณีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พิม่ เติม นอกจากนี้ยงั มีค่าตอบแทนทีม่ ใิ ช่ตวั เงิน อาทิ
รถประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ ประกันชีวติ และประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป
และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนได้ทบทวนค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี เพื่อให้ค่ าตอบแทนกรรมการมีค วามเหมาะสมต่ อ
ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ถึงแม้ในปี 2560 จะมีการปรับขึน้ ค่าตอบแทนไปแล้ว แต่ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ของบริษทั ยังคงต่า
กว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลการดาเนินงานในระดับเดียวกันในอัตราร้อยละ 57 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ปรับเพิม่
ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานคณะกรรมการ จากอัตรา 200,000 บาท เป็ นอัตรา 240,000 บาท ซึ่งไม่ได้รบั การปรับมาตัง้ แต่ปี 2554 และเสนอให้ปรับ
เพิม่ ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็ นอัตรา 50,000 บาท สาหรับกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็ นการปรับตามอัตราเงินเฟ้ อและไม่มกี ารปรับมา
ตัง้ แต่ปี 2553 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังเสนอให้กาหนดค่าเบี้ยประชุมสาหรับการประชุมคณะกรรมการในอัตรา 60,000
บาท สาหรับประธานคณะกรรมการ และอัตรา 50,000 บาทสาหรับกรรมการ หรือในอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ จะไม่มกี ารจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลาของบริษทั ในกลุ่มทิสโก้ และหลังจากการปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั โดยรวม
จะเพิม่ ขึน้ จาก 12.74 ล้านบาท เป็ น 18.06 ล้านบาท ต่อปี หรือร้อยละ 41.7 ซึ่งยังคงต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลการดาเนินงานในระดับเดียวกัน
ในอัตราร้อยละ 40
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนั ส
ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 3,300,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 950,000 บาทต่อปี รถประจาตาแหน่ งสาหรับประธาน
คณะกรรมการ ประกันชีวติ และประกันอุบตั เิ หตุกลุ่มกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป และการประกันภัยความรับผิด
ของกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั โดยให้มผี ลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผู้ถอื หุ้นจะกาหนด
จานวนเงินทีแ่ น่นอน และจานวนเงินทีจ่ ะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสิทธิทก่ี รรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่นื เพิ่ มเติมกรณีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ปฏิบตั ิหน้าที่เพิม่ เติมตามที่เสนอ และคณะกรรมการยังเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั ด้วย
ปรากฏรายละเอียดดังนี้

-52-

 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(หน่วย: บาท)
พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบนั
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รายเดือน
คณะกรรมการ
200,000
ประธาน
50,000
กรรมการ
ทีป่ รึกษา
40,000
คณะกรรมการบริ หาร
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
ประธาน
กรรมการ

-

เสนอต่อประชุมผูถ้ ือหุ้น ปี 2561
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รายเดือน
240,000
50,000
40,000

เพิ่ มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ) /1

60,000
50,000
-

37.5
58.3
-

60,000
40,000

-

60,000
50,000

25

60,000
40,000

-

60,000
50,000

25

60,000
40,000

-

60,000
50,000

25

60,000
40,000

-

60,000
50,000

25

หมายเหตุ: /1 ร้อยละของการเปลีย่ นแปลงคานวณจากค่าตอบแทนรายปีทคี ่ าดว่าจะมีการประชุมณะกรรมการ จานวน 7 ครัง้ ต่อปี
 ค่าตอบแทนทีม่ ใิ ช่ตวั เงิน
1. รถประจาตาแหน่งสาหรับประธานคณะกรรมการ
2. ประกันชีวติ ประกันอุบตั เิ หตุกลุ่มกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป
3. การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
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เอกสารแนบ 7
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2561
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบั ญชี
บริษัทสาหรับปี 2561 ตามแนวปฏิบตั ิ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2561 โดยเสนอให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีการพิจารณาเรื่อง
คุณภาพงาน ความน่ าเชื่อถือ ความเชีย่ วชาญ และระยะเวลาส่งมอบงานของผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี้
รายนามผูส้ อบบัญชี
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิ
์ ชย์
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
4499
4951
4172

จานวนปีทส่ี อบบัญชีให้บริษทั
2
-

โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูส้ อบบัญชีได้ รายละเอียดประวัตผิ สู้ อบบัญชีปรากฏตามทีแ่ นบมาพร้อมนี้
2. พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2561 จานวนไม่เกิน 10,350,000 บาท แบ่งเป็ นค่าตอบแทนของบริษทั จานวนไม่เกิน 620,000
บาท และค่าตอบแทนของบริษทั ย่อยในกลุ่มทิสโก้ทงั ้ 9 บริษทั เป็นจานวนรวมไม่เกิน 9,730,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชี
ปี 2561
ค่าสอบบัญชี
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษทั ไฮเวย์ จากัด
บริษทั ทิสโก้ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
่
จากัด
บริษทั ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชนั ่ จากัด
บริษทั ศูนย์การเรียนรูท้ สิ โก้ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ทป่ี รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
บริษทั ออล-เวย์ส จากัด
รวมค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของกลุ่มทิ สโก้
ค่าบริ การอื่น

620,000
5,200,000
1,200,000
490,000
1,150,000
160,000
245,000
100,000
135,000
1,050,000
10,350,000
-

ปี 2560

590,000
4,300,000
1,170,000
460,000
970,000
155,000
230,000
95,000
130,000
530,000
8,630,000
3,050,000

(หน่วย: บาท)
เพิ่ มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละ)
5.1
20.9
2.6
6.5
18.6
3.2
6.5
5.3
3.8
98.1
19.9
-

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ มทิสโก้ส าหรับปี 2561 รวมจานวน 10,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 19.9 หรือ
1,720,000 บาท การปรับเพิม่ ของค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็นไปตามการเตรียมความพร้อมด้านระบบบัญชีเพื่อรองรับการจัดทาบัญชีสาหรับมาตรฐานบัญชี
ใหม่ (IFRS 9) ตลอดจนการสอบทานนโยบายบัญชีตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ทัง้ นี้ บริษทั จะทาการทดสอบผลกระทบของการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ในปีน้ีรวมถึง
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทออล-เวย์ส
จากัด ทีเ่ พิม่ ขึน้ ยังมีผลมาจากปริมาณธุรกรรมจากการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ทีเ่ กิดขึน้ เต็มปี
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ประวัติผสู้ อบบัญชี ลาดับที่ 1
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

: นางสาวสมใจ คุณปสุต
: 47 ปี
: - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 4499
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
: 2538
ปี ขึน้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ั บนั
: 2548-ปจจุ
หุน้ ส่วน บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่ งปัจจุบนั
: ไม่ม ี
ตาแหน่ งอื่น
ั บนั
: 2535-ปจจุ
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
: 2 ปี
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
่
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีสวนได้เสียกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผู้บริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง
: ไม่ม ี
ประวัติผสู้ อบบัญชี ลาดับที่ 2
: นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์ วาณิ ชย์
: 46 ปี
: - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
: 4451
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
: 2544
ปี ขึน้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ั บนั
: 2548-ปจจุ
หุน้ ส่วน บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่ งปัจจุบนั
: ไม่ม ี
ตาแหน่ งอื่น
ั บนั
: 2535-ปจจุ
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
: ไม่ม ี
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผู้บริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง
: ไม่ม ี
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
การศึกษา

ประวัติผสู้ อบบัญชี ลาดับที่ 3
: นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย
ชื่อ-นามสกุล
: 50 ปี
อายุ
: - บัญชีบณ
การศึกษา
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 4172
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
: 2536
ปี ขึน้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ั บนั
: 2546-ปจจุ
หุน้ ส่วน บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ตาแหน่ งปัจจุบนั
: ไม่ม ี
ตาแหน่ งอื่น
ั บนั
: 2533-ปจจุ
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ประสบการณ์
: ไม่ม ี
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ทิสโก้
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผู้บริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง
: ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 8
ประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 15 การประชุมวิ สามัญ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(แก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่ 21/2560
เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ)
มาตรา 100 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ช ั ดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบ้ หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกัน
ได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่า เป็ นการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 103 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
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เอกสารแนบ 10
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิ ทธิ เข้าร่วมประชุม
1. กรณี ผถู้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ อื หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ซ่งึ ปรากฏภาพถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผูถ้ อื หุน้ พร้อมสาเนาทีล่ งลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
1.2 ผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่ บี าร์โค้ดทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สาเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(3) เอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. กรณี ผถู้ ือหุ้นที่ เป็ นนิ ติ บคุ คล
2.1 ผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(1) เอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
นับจากวันทีใ่ นหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และ
มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนทีเ่ ข้าร่วมประชุมนัน้ มีอานาจกระทาการแทนผูถ้ อื หุน้
2.2 กรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคลมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่ บี าร์โค้ดทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ให้กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชือ่ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และลงลายมือชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
นับจากวันทีใ่ นหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และ
สาเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
(3) เอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. กรณี ผถู้ ือหุ้นซึ่งมิ ได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติ บคุ คลที่ จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
(1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง ต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน
(2) กรณีนิตบิ ุคคล ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ซึ่งออกโดยหน่ วยงานทีม่ อี านาจของประเทศ
ทีน่ ิติบุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา ปรากฏรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจลงนามผูกพันและที่ตงั ้
สานักงานใหญ่ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถู กต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร
(3) หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 9 ทีม่ บี าร์โค้ดทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(4) เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ อื หุน้ รับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
4. กรณี ผถู้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
(1) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.(2) - (3) ข้างต้น
(2) สาเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจ
ลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
(3) สาเนาภาพถ่ายหนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจ
ลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลของคัสโตเดียน พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
5. กรณี ผถู้ ือหุ้นถึงแก่กรรม
ผูจ้ ดั การมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น
พร้อมนาคาสังศาลแต่
่
งตัง้ ให้เป็นผูจ้ ดั การมรดก ซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี านาจมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
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6. กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ยาว์
บิดา มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการ
ออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น พร้อมนาสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ และสาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือสูตบิ ตั รของผู้ถือหุ้น
ทีเ่ ป็นผูเ้ ยาว์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยบิดา มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย มาแสดงเพิม่ เติมด้วย
7. กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรือผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ
ผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน ให้แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ตามข้อ 1 ข้างต้น
พร้อมนาคาสังศาลแต่
่
งตัง้ ให้เป็นผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี านาจมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
ทัง้ นี้ เอกสารข้างต้นทีม่ ไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
ขันตอนการลงทะเบี
้
ยนในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และกติ กาการนับคะแนนเสี ยง
บริษทั จะเริม่ เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป ณ บริเวณส่วนลงทะเบียน ชัน้ 1 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ถนนสาทรเหนือ ตามแผนที่ส ถานที่จดั ประชุม ตามเอกสารแนบ 13 ที่ไ ด้แนบมาพร้อ มนี้ และบริษัทได้ใช้ร ะบบบาร์โ ค้ดในการลงทะเบีย น ดังนัน้
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาเอกสารแนบ 9 ที่ มีบาร์โค้ด ซึ่งบริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสือ
บอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
1. กรณี มาด้วยตนเอง
1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยืน่ เอกสารแนบ 9 ทีม่ บี าร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
2. กรณี รบั มอบฉันทะ
2.1 วิธกี ารมอบฉันทะ
บริษัทได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ แบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั
รายใดรายหนึ่งตามทีบ่ ริษทั ได้เสนอชือ่ ไว้ ซึง่ มีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการทีบ่ ริษทั เสนอชือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เลือกมอบฉันทะปรากฏดังนี้
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
2. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นางอรนุช อภิศกั ดิศิ์ รกิ ุล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
6. นายสุทศั น์ เรืองมานะมงคล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้
(ประวัตขิ องกรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 11)
ในกรณี ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั เข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนั งสือมอบฉันทะกลับมายังบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
อย่างน้ อย 1 วันทาการ โดยใช้ซองธุรกิ จตอบรับที่ ส่งมาด้วยนี้ เพื่อบริ ษทั จะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รบั มอบฉันทะดาเนิ นการตามที่ ได้รบั
มอบฉันทะต่อไป
โดยผูถ้ อื หุน้ อาจระบุช่อื ผูร้ บั มอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รบั มอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้
ผูร้ บั มอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึ่งจะสามารถออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วยบางส่วน” หรือ “ไม่เห็นด้วยบางส่วน” หรือ
“งดออกเสียงบางส่วน” ได้ แต่เมือ่ รวมกันแล้วต้องไม่เกินจานวนเสียงทัง้ หมดทีม่ อี ยู่หรือที่ขอใช้สทิ ธิหรือทีร่ บั มอบฉันทะ
นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ ยกเว้นวาระการการแต่งตัง้ กรรมการ จะใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผูถ้ อื หุน้
สามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้
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- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็ นแบบทั ่วไปทีง่ ่าย ไม่ซบั ซ้อน (ใช้ได้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกกรณี) ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.tisco.co.th
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยบริษัทได้จดั ส่ งมายังผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 9
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็ น แบบที่ใ ช้เ ฉพาะกรณีผู้ถ ือ หุ ้น เป็ น ผู้ล งทุน ต่ า งประเทศและแต่ ง ตัง้ ให้ค สั โตเดีย น ( Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.tisco.co.th
2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยืน่ เอกสาร ดังนี้
- เอกสารแนบ 9 ทีม่ บี าร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ โดยบริษทั จะรับผิดชอบค่าอากรสแตมป์ 20 บาทเอง
- เอกสารหรือหลักฐานทีใ่ ช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี
2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืน่ เอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ทีผ่ ่านการตรวจแล้ว
2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
3. การออกเสียงลงคะแนน
3.1 ประธานทีป่ ระชุมขอให้ผถู้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
3.2 ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทาเครือ่ งหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ในบัตรลงคะแนนเสียงและแสดงตัว เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ บั บัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3.3 ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ “เห็นด้วย” หรือไม่ทาเครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วยหรืออนุมตั ติ ามทีป่ ระธานฯ เสนอต่อ
ทีป่ ระชุม โดยไม่ตอ้ งส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้ หมด เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุม
3.4 ในวาระการพิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ ในส่วนการแต่งตัง้ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเลือกว่า
เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุดโดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสาหรับกรรมการแต่ละคน หรือจะเห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการบางราย
โดยออกเสียงแยกตามกรรมการแต่ละรายไป อนึ่ง บริษทั ใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตัง้ กรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งวิธกี ารนี้จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสได้เลือกตัง้ กรรมการที่เป็ นตัวแทนของตนเข้ามารับตาแหน่ ง
ในคณะกรรมการบริษทั ได้ โดยมีวธิ กี ารออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ คูณด้วยจานวนกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีแต่งตัง้ บุคคลหลายคน
เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั
การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้เลือกโดยวิธจี บั สลากเพือ่ ให้ได้จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
ตัวอย่าง บริษทั จดทะเบียนมีหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด 1,000 หุน้ ถือโดย
นาย ก
ถือหุน้
600 หุน้
นาง ข
ถือหุน้
200 หุน้
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นอีก 8 ราย
ถือหุน้ รวมกัน
200 หุน้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องการเลือกตัง้ กรรมการจานวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมที่ค รบวาระ คือ นายกนก นายหิร ญ
ั และ
นายอรรณนพ ซึง่ นาย ก ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอให้กรรมการรายเดิมกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ ส่วนนาง ข ได้เสนอกรรมการ
รายใหม่ 1 ราย คือ นายพิษณุ
ตัวอย่างวิธลี งคะแนนเสียงแบบสะสม
นาย ก
มีสทิ ธิออกเสียงเท่ากับ
1,800 เสียง (600 หุน้ x 3 ราย)
นาง ข
มีสทิ ธิออกเสียงเท่ากับ
600 เสียง (200 หุน้ x 3 ราย)
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นอีก 8 ราย
มีสทิ ธิออกเสียงรวมกันเท่ากับ
600 เสียง (200 หุน้ x 3 ราย)
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
นาย ก
นาง ข
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวมคะแนนที่ได้

นายกนก
600
200
800

คะแนนเสียงแยกตาม
นายหิ รญ
ั
นายอรรณนพ
600
600
200
800
600
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นายพิ ษณุ
600
200
800

รวมคะแนนทัง้ หมด
(เสียง)
1,800
600
600
3,000

ดังนัน้ กรรมการทีจ่ ะได้รบั การเลือกตัง้ คือ นายกนก นายหิรญ
ั และนายพิษณุ
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้วธิ ลี งคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตัง้ กรรมการ จะทาให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีโอกาสมากขึน้ ทีจ่ ะเสนอ
และแต่งตัง้ ผูแ้ ทนของตนเป็นกรรมการบริษทั ได้
4. กติ กาการนับคะแนนเสียง
4.1 ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็นหนึ่งเสียง และให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียง
ชีข้ าดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานเป็นผูถ้ อื หุน้
4.2 บริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
4.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทั จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุม เฉพาะทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ทีม่ าประชุมและทีม่ อบฉันทะทีบ่ ริษทั บันทึกไว้ล่วงหน้า
4.4 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสีย ง บัตรเสีย และไม่มสี ทิ ธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้
จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด กรณีผถู้ อื หุน้ กลับก่อนการปิดประชุม ให้แจ้งเจ้าหน้าทีห่ น้าห้องประชุมเพือ่ หักคะแนนออกจากระบบ
4.5 ในวาระการพิจารณาอนุ มตั ิจานวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ ในส่วนการแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั จะใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting) ตามข้อ 3.4
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เอกสารแนบ 11
ประวัติกรรมการอิ สระที่ ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
อายุ
สัาชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้ นี้

นายปลิ ว มังกรกนก
กรรมการอิ สระ
ประธานคณะกรรมการ
69 ปี
ไทย
70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- Master of Business Administration (Finance), University of California at Los Angeles, USA
- Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Role of Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Executive Program in “Energy Literacy for a sustainable Future” สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊

2,221,010 หุน้ หรือ ร้อยละ 0.28% ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
ไม่ม ี

บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน)
8 ปี 8 เดือน
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กรกฎาคม 2552)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
(ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน)
: - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
ั บนั
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจจุ
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ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
อายุ
สัาชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้ นี้

รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิ สระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
63 ปี
ไทย
93/279 ซอยสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS) โดย The Institute of
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
การอบรมภายใน
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการบริษทั
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 5 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กันยายน 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
4 ปี 10 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ เมษายน 2556)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจั จุบนั
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ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
อายุ
สัาชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
การถือหุ้น
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
ในครัง้ นี้

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทิ นกร
กรรมการอิ สระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
68 ปี
ไทย
74/8 หมู่ 3 แขวงบางขนุน เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี 11130
- Doctor of Philosophy (Economics), University of Pennsylvania, USA
- Master of Art (Economics), University of Pennsylvania, USA
- Bachelor of Art (Economics), Swarthmore College, USA
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตร Directors Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร วิธปี ฏิบตั สิ าหรับบอร์ดในการกากับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:
:
:

: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
ไม่ม ี
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปจั จุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
9 ปี 1 เดือน
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ ธันวาคม 2551)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ปจั จุบนั ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการใน บมจ. ธนาคารทิสโก้)
: - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
ั บนั
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจจุ
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ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
อายุ
สัาชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นางภัทรียา เบาจพลชัย
กรรมการอิ สระ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ / กรรมการตวรจสอบ
63 ปี
ไทย
1002 ซอยการไฟฟ้าภูมภิ าค 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
- พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผูบ้ ริหาร (The Executive Program) มหาวิทยาลัยมิชแิ กน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชนั ้ สูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การอบรมภายนอก
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Certification Update สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Annual Convention 2016 "Thriving in a Changing World", United Kingdom Institute of Directors
- 2017 Flagship Conference “the Sustainability Imperative”, Singapore Institute of Directors
การอบรมภายใน
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer
behaviours โดย CAPCO - The Capital Markets Company Limited
: ไม่ม ี
:
:
:
:
:
:
:

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่ แข่งขัน/
กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั
: บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
ไม่ม ี
การถือหุ้น
ไม่ม ี
(ณ วันที ่ 1 มกราคม 2561)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
คณะกรรมการบริษทั
6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
3 ครัง้ จากทัง้ หมด 3 ครัง้ (ร้อยละ 100)
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
คณะกรรมการธนาคาร
7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ
12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
7 ปี 8 เดือน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ : บมจ. ทิ สโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ มิถุนายน 2553)
(ณ กุมภาพันธ์ 2561)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
7 ปี 0 เดือน
บมจ. ธนาคารทิ สโก้
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก เมือ่ กุมภาพันธ์ 2554)
(ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ ล่าสุด เมือ่ เมษายน 2560)
: - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั จิ านวนกรรมการและการแต่งตัง้ กรรมการ
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปจั จุบนั
ในครัง้ นี้
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ปี

เอกสารแนบ 12
ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
หมวดที่ 3 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 14. การประชุมสามัญ
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั
ข้อ 15. การประชุมวิ สามัญ
การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญทีร่ ะบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานทีท่ ค่ี ณะกรรมการกาหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่ าว
โดยชอบถึงการทีจ่ ะประชุมนัน้ ดังทีก่ าหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด อาจเข้าชื่อกันทาหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญได้
แต่ในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่า ประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมือ่ มีคาร้องขอเช่นว่านัน้ คณะกรรมการจะต้องกาหนดวัน เวลา และสถานที่
ทีจ่ ะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมทีก่ าหนดจะต้องไม่ชา้ กว่า 1 เดือน นับจากวันได้รบั หนังสือ
ข้อ 16. คาบอกกล่าวนัดประชุม
ให้ส่งคาบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ไปยังผู้ถอื หุน้ ทุกคนตามตาบลสถานทีอ่ ยู่ทแ่ี จ้งไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และนายทะเบียน ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีผถู้ อื หุน้ พานักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคาบอกกล่าวเช่นว่านัน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ หรือผู้แทนของผูถ้ อื หุน้ โดยตรง หรือโดยไปรษณีย์
ลงทะเบียน และในกรณีผถู้ อื หุน้ ทีพ่ านักอยู่นอกประเทศไทย คาบอกกล่าวเช่นว่านัน้ ให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และ
ยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณียอ์ ากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน
คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิน่ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
3 วัน
อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดสถานที่ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เป็นคราวๆ ไป
คาบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็นเรือ่ งทีจ่ ะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าวด้วย
ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม
ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ว่าด้ว ยการประชุม ในการนี้ต้องดาเนินการประชุม
ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ปี ระชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่ น้อยกว่า
สองในสามของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถอื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ ท่ี
ประชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี
และจาเป็นต้องเลือ่ นการพิจารณา ให้ทป่ี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน
ก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 18. องค์ประชุม
องค์ประชุมสาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องถือหุน้ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั
หากเมือ่ ครบกาหนดหนึ่งชัวโมงนั
่
บจากเวลาทีน่ ัดประชุม มีจานวนผูถ้ อื หุน้ มาประชุมไม่ครบถ้วนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทเ่ี ป็ นการประชุม
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนัน้ ในกรณีทก่ี ารประชุมนัน้ มิใช่เป็ นการประชุมทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ขอเรียกประชุม ให้เลื่อน การประชุมออกไปและ
ให้นดั ประชุมใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีน่ ดั ประชุมครัง้ แรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุมครัง้ หลังนี้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 19. การดาเนิ นการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นประธาน
ในทีป่ ระชุมแทน ในกรณีทไ่ี ม่มกี รรมการอยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ ระชุม
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ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดั บ
ระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระทีก่ าหนดเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไ ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งอื่น ปรึกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนัน้ ก็ได้
ข้อ 20. การออกเสียง
ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสทิ ธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้น หุ ้น หนึ่ง
ทีต่ นถือไม่ว่าการออกเสียงนัน้ จะได้กาหนดให้ทาโดยวิธใี ด
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจ
ของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 21. การมอบฉันทะ
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทงั ้ โดยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการกาหนด ณ สถานทีป่ ระชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
หมวดที่ 4 กรรมการ
ข้อ 22. จานวนกรรมการ
ให้ผถู้ อื หุน้ โดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กาหนดจานวนผูท้ จ่ี ะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั เป็นครัง้ คราว โดยให้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามจานวนทีก่ าหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ 23. การเลือกตัง้ กรรมการ
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือคูณด้วยจานวนกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคน
เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่ง ได้รบั
การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้เลือกโดยวิธจี บั สลากเพือ่ ให้ได้จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
ข้อ 24. วาระการดารงตาแหน่ งและการออกจากตาแหน่ งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้เลือ กตัง้ คณะกรรมการทัง้ ชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ ให้ค ณะกรรมการชุดเดิมรักษาการ
ในตาแหน่งเพือ่ ดาเนินกิจการของบริษทั ต่อไปพลางก่อน เท่าทีจ่ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
กรรมการผูอ้ อกไปนัน้ จะได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 25. การพ้นตาแหน่ งก่อนครบกาหนดออกตามวาระ
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหุน้ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
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ข้อ 26. การถอนและตัง้ แทนในตาแหน่ งที่ว่าง
ผูเ้ ป็ นกรรมการนัน้ เฉพาะแต่ผถู้ อื หุน้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้ ทีจ่ ะตัง้ หรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตาแหน่ งว่างลงในคณ ะกรรมการ
เพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกาหนดเวลาดังทีร่ ะบุไว้ในข้อ 24. ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการทีค่ งเหลืออยู่ตงั ้ ผูอ้ ่นื ขึน้ ใหม่
ให้เต็มทีว่ ่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทัง้ นี้ มติในการตัง้ กรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่
ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ แต่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การตัง้ จากกรรมการทีค่ งเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาทีก่ รรมการผูท้ เ่ี ขาเข้าสืบ
ตาแหน่งแทนชอบทีจ่ ะอยู่ได้ ในกรณีทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ถอนกรรมการผูห้ นึ่งและตัง้ ผูอ้ ่นื ขึน้ ไว้แทนที่ ผูท้ ร่ี บั ตั ง้ นัน้ ให้อยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่ากาหนดเวลา
ทีก่ รรมการผูถ้ ูกถอนนัน้ ชอบทีจ่ ะอยู่ได้
ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยน่ื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกถึงบริษทั
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิ น และการสอบบัญชี
ข้อ 38. เงิ นปันผล
การจ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หรือไม่สามารถดารงเงินกองทุน
ั ห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผล
ได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปนผล
เงินปนั ผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ ที่กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ในเรื่องหุ้นบุรมิ สิทธิ โดยการจ่ายเงินปนั ผล
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ั
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนผลระหว่
างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็นครัง้ คราว ในเมือ่ เห็นว่าบริษทั มีผลกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงาน
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปนั ผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยัง
ผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิน่ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณีท่บี ริษัทยังจาหน่ ายหุน้ ไม่ครบตามจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้ หรือบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปนั ผลทัง้ หมดหรือ
บางส่วน โดยออกเป็นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ภายใต้บงั คับเรื่องการจ่ายเงินปนั ผลทีก่ ล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดและจัดสรรเงินกาไรส่วนทีเ่ หลือโอนเข้าเป็ นกาไรสะสม
โดยไม่ได้จดั สรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อ 39. ทุนสารอง
บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ข้อ 40. ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั นัน้ ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทุกปี
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั
ในกรณีทห่ี น่วยงานใดๆ ทีม่ หี น้าทีก่ ากับดูแลกิจการของบริษทั (ถ้ามี) กาหนดให้ผสู้ อบบัญชีซ่งึ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ขึน้ นัน้ จะต้องได้รบั
ความเห็น ชอบจากหน่ ว ยงานดังกล่าวด้ว ย หากปรากฏว่าผูส้ อบบัญชีข องบริษ ทั ณ ขณะนัน้ ยังไม่ไ ด้ร บั ความเห็น ชอบเช่น ว่านี้ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือ่ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีใหม่ หรือ
(2) เสนอและเลือกผูส้ อบบัญชีเพือ่ ขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือ่ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีนนั ้
ในกรณีทต่ี าแหน่งผูส้ อบบัญชีว่างลงก่อนครบกาหนด ให้คณะกรรมการดาเนินการตาม (1) หรือ (2) โดยอนุโลม
ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และปญั หาเกีย่ วกับบัญชีของ
บริษทั
ผูส้ อบบัญชีมอี านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ได้ ในระหว่าง
เวลาทาการของบริษทั ในการนี้ให้มอี านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั และตัวแทนของบริษทั รวมทัง้ ให้ช้แี จง
ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษทั ได้
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เอกสารแนบ 13
แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561
ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคารทิ สโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เพือ่ เป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม
- สาหรับท่านทีเ่ ดินทางมาประชุมด้วยรถส่วนตัว บริษทั ได้จดั เตรียมสถานทีจ่ อดรถไว้ทบ่ี ริเวณชัน้ บี1 ถึง บี4 ของอาคารทิสโก้ทาวเวอร์
- สาหรับท่านทีเ่ ดินทางมาประชุมด้วยรถประจาทาง รถประจาทางทีผ่ ่านอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ได้แก่ 17 62 67 116 และ 149
- สาหรับท่านทีเ่ ดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้าบีทเี อส กรุณาลงทีส่ ถานีศาลาแดง
- สาหรับท่านทีเ่ ดินทางมาประชุมด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิ เอ็มอาร์ท ี กรุณาลงทีส่ ถานีสลี ม หรือสถานีลุมพินี
- สาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น เก้าอี้รถเข็น กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทีห่ มายเลข 0 2633 6805
หรือ 0 2633 6814เพือ่ จัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ทจ่ี าเป็น
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