
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 48/49 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ 
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ในวันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2562 เริ่มประชุมเวลำ 13.00 น. 

นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ
มีกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สังเกตกำรณ์จำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทยเข้ำร่วมประชุม โดยได้แนะน ำเป็นรำยบุคคลดังนี้ 

กรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 11 รำย คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 11 รำย คือ 
1. นำยปลิว มังกรกนก ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) รองประธำนคณะกรรมกำร กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกลุ กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร กรรมกำรอิสระ  

และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
6. นำงภัทรียำ เบญจพลชัย กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
7. นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร   
8. นำยสถิตย์ อ๋องมณี กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  

และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
9. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบรหิำรงำน และกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซนุ) กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน และกรรมกำรบริหำร 
11. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน กรรมกำรบริหำร   

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้  

ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้ำร่วมประชุม 11 รำย (* ต ำแหน่งที่ได้รับมอบหมำยให้บริหำรจัดกำรในบริษัทย่อย) คือ 
1. นำยศักดิ์ชัย พชีะพัฒน์ กรรมกำรอ ำนวยกำรกลุ่มทิสโก้และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

(* กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 
2. นำยชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่สำยสินเชื่อรำยย่อย  
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

3. นำยเมธำ  ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
(* รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยธุรกิจธนบดีและบริกำรธนำคำร  
    ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

4. นำยไพบูลย์ นลนิทรำงกูร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด  
   และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรกึษำกำรลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ำกัด) 

5. นำยชำตรี จันทรงำม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  
สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง 

6. นำยรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่- บริหำรกำรขำยและ   
   กำรตลำดสินเชื่อรำยยอ่ย 1 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

  



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                  หน้ำ 2 จำกจ ำนวน 13 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

7. นำยเดชพินันท์ สุทศันทรวง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่- ปฏิบัติกำรสินเชื่อรำยย่อย 
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

8. นำยพิชำ รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
(* ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่- ธุรกิจธนบดี 
   ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)) 

9. นำยไพรชั ศรวีิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ส ำนักก ำกับดูแลกิจกำร  
และเลขำนุกำรบริษัท 

10. นำงสำวภำวิณี องค์วำสิฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
(* ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
   บริษัทหลักทรพัย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด) 

ผู้สังเกตกำรณ์จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่เข้ำร่วมประชุม คือ 
1. นำยพันธ์วริศ วัฒนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบ 1 
2. นำงวัฒนี วัฒนนำถ ผู้ตรวจสอบอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบ 1 

ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม คือ 
1. นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่4819 
2. นำยพัสกร วรตนิันท์ ผู้จัดกำร 
3. นำงสำวนภัสวรรณ พรเลิศ ผู้จัดกำร 

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2562 ของบริษัท 
โดยประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบด้วยว่ำ บริษัทได้มอบหมำยให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด เป็นผู้ท ำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใสถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด ได้จัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำสังเกตกำรณ์
กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมและกำรนับคะแนนเสียงตลอดกำรประชุม  

ต่อจำกนั้น ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ไปยัง 
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมโดยชอบตำมข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำย รวมทั้งมีกำรแจ้งวำระกำรประชุมให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป
ล่วงหน้ำตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  
เพื่อเปิดโอกำสให้ท่ำนผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ 

นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอเรื่องที่เห็นว่ำส ำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งเมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวำระเพิ่มเติมเข้ำมำยังบริษัทแต่อย่ำงใด ส ำหรับค ำถำมที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้ำเพื่อขอให้พิจำรณำตอบในที่ประชุม จะท ำกำรชี้แจ ง
เมื่อถึงวำระที่เกี่ยวข้อง ส่วนค ำถำมอื่นๆ นอกเหนือจำกวำระที่ก ำหนด จะท ำกำรชี้แจงในวำระที่ 8 ซึ่งเป็นเรื่องอื่นๆ 

จำกนั้น ประธำนฯ ได้ขอให้ นำยไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ก ำหนดว่ำ ผู้ถือหุ้นทั้งที่มำเข้ำประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมำเข้ำประชุม มีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวำระกำรพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งใช้วิธีกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

นอกจำกนี้ ตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 มำตรำ 18 และมำตรำ 21 ก ำหนดห้ำมมิให้บุคคลใดถือหุ้น
หรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถำบันกำรเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 
เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถำบันกำรเงินโดยฝ่ำฝืน บุคคลนั้นจะยกเอำกำรถือหุ้น
ในส่วนที่เกินนั้นใช้ยันต่อสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมิได้ และสถำบันกำรเงินนั้นจะจ่ำยเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคลนั้น หรื อ
ให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นในส่วนที่เกินมิได้ 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้ำร่วม
ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นกำรล่วงหน้ำและประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือแบ่งกำรออกเสียง
ลงคะแนนเปน็บำงส่วน กรณีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สำมำรถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่
เจ้ำหน้ำที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมและระบุกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้น ำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น 
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรลงมติแต่ละวำระไว้แล้ว ซึ่งกำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะน ำคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจำกจ ำนวนเสียงเห็นด้วยของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                  หน้ำ 3 จำกจ ำนวน 13 หน้ำ 
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และชี้แจงเพิ่มเติมว่ำผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจำกกำรประชุมก่อนกำรประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นท ำกำรลงทะเบียนกลับ 
พร้อมส่งบัตรลงคะแนนคืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัทบริเวณประตูทำงเข้ำห้องประชุม 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในกำรประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 502 รำย และผู้ถือหุ้น
ที่มอบฉันทะ จ ำนวน 1,128 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จ ำนวน 1,630 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 
471,805,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9274 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท  

ประธำนฯ จึงกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562  
หลังจำกที่ประธำนฯ ได้กล่ำวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่ำงกำรประชุมได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 

124 รำย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 55 รำย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 626 รำย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 
จ ำนวน 1,183 รำย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ จ ำนวน 1,809 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 473,238,869 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 59.1064 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด 

จำกนั้น ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ ตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 
2561 โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ  ปรำกฏว่ำในวำระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

ซักถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2561  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 470,519,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 2 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ ำนวน 2,709,700 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2561 ดังปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำป ี

ประธำนฯ กล่ำวสรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2561 และเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำให้สัตยำบัน
กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏใน “รำยงำนจำกคณะกรรมกำร” หน้ำ A1-A2 ของรำยงำนประจ ำปี และปรำกฏใน
เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 21-22 ของหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว  

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำ
ในปี 2561 ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

 

ประธำนฯ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ  
 

นำยเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น กล่ำวชื่นชมกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ตลอดระยะเวลำ 30-40 ปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อระบบสุขภำพและระบบสำธำรณสุข ซึ่งเป็นปัญหำส ำคัญในระดับประเทศ ด้วยกำรบริจำคเงินสนับสนุนแก่
โรงพยำบำล เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนชำวไทยที่เป็นผู้ยำกไร้ได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และขอสอบถำมดังนี้  

1. แผนธุรกิจของบริษัทในอนำคตและแนวคิดต่อโครงกำรเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) เป็นไปในทิศทำงใด 
2. ควำมคืบหน้ำกรณีสินเชื่อที่มีปัญหำของบริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทได้รับควำมเสียหำยหรือ

กำรชดเชยหรือไม่ อย่ำงไร 
3. บริษัทมีแผนที่จะด ำเนินธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำร์ และเวียดนำม) หรือไม่  
4. ธนำคำรแห่งประเทศไทยพบว่ำสินเชื่อรำยย่อยที่เกี่ยวกับรถยนต์ก ำลังมีปัญหำ เนื่องจำกมีกำรใช้เทคนิคทำงกำรตลำดเพื่อ

โน้มน้ำวลูกค้ำ ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) ทำงบริษัทมีมำตรกำรด ำเนินกำรและแนวทำงป้องกันอย่ำงไร 
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5. ขอให้ชี้แจงจ ำนวนข้อพิพำททำงกฎหมำยที่เกิดขื้นว่ำได้รับค ำพิพำกษำเป็นอย่ำงไร และสำเหตุในกรณีที่บริษัทแพ้ข้อพิพำท
ทำงกฎหมำย 

6. ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำรกำรจัดเก็บภำษีเงินได้จำกกำรลงทุนกองตรำสำรหนี้ในอัตรำร้อยละ 15 นั้น บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ ำกัด ได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่ำงไร 

7. ตำมที่พระรำชบัญญัติคุ้มรองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มอัตรำค่ำชดเชยกรณีเลิกจ้ำงให้กับลูกจ้ำงที่ท ำงำนครบ 
20 ปีขึ้นไป เป็น 400 วัน จำกเดิม 300 วัน นั้น อำจส่งผลกระทบต่องบประมำณทำงด้ำนบุคลำกร ไม่ทรำบว่ำบริษัทมีแผนรองรับแล้วหรือไม่ 

8. บริษัทมีแผนกำรน ำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มำใช้ในเทคโนโลยีทำงกำรเงินอย่ำงไร 
 

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงโครงกำรเพื่อระดมทุนทรัพย์สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่
โรงพยำบำลขนำดใหญ่ของรัฐ จ ำนวน 5 แห่ง ณ ขณะนี้ โครงกำรได้รับเงินบริจำคประมำณ 41 ล้ำนบำท และคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จนกว่ำจะปิดโครงกำรในเดือนมิถุนำยน ศกนี้ จึงขอกล่ำวขอบคุณลูกค้ำและผู้ร่วมบริจำคทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ และขอให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจงข้อสอบถำมของผู้ถือหุ้น 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ 
1. ในอีก 2-3 ปีข้ำงหน้ำ คำดว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มในทำงที่ดีขึ้น และหำกสภำวะทำงกำรเมืองมีควำมม่ันคง ตลอดจนแผน

ธุรกิจเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โครงกำรเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) จะเป็นโครงกำรส ำคัญโครงกำรแรกของประเทศนับจำก
เหตุกำรณ์ไม่แน่นอนทำงกำรเมืองที่ผ่ำนมำ อีกทั้งรัฐบำลยังเล็งเห็นประโยชน์ของกำรลงทุนในโครงกำรสำธำรณูปโภคพื้นฐำน (Infrastructure) 
ซึ่งจะสำมำรถรองรับกำรลงทุนในอุตสำหกรรมจำกประเทศจีนได้อีกด้วย และส ำหรับบริษัทอำจจะเข้ำร่วมข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ในระยะยำวและเหมำะสมกับควำมเสี่ยง ส่วนกำรแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย จะยังคงเดิมในแง่กำรให้บริกำรที่รวดเร็ว ยุติธรรม และ
เหมำะสมกับลูกค้ำ แต่วิธีกำรจะเปลี่ยนไปตำมเทคโนโลยีที่พัฒนำอย่ำงรวดเร็ว 

2. กรณีสินเชื่อที่มีปัญหำของบริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) บริษัทและสถำบันกำรเงินอีก 2 แห่ง ได้ติดตำม
ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนฟื้นฟูกิจกำรโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) มีผลประกอบกำรและ
ช ำระหนี้คืนได้ดีกว่ำที่ก ำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจกำร 

3. ในกำรท ำแผนธุรกิจ บริษัทได้พิจำรณำถึงกำรด ำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV แต่เนื่องจำกยังเห็นโอกำสทำงธุรกิจที่ไม่
ชัดเจนนัก อีกทั้งยังต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีควำมผันผวนสูง จึงขอเวลำในกำรศึกษำควำมเป็นไปได้อีกสักระยะหนึ่ง
และโอกำสทำงธุรกิจในประเทศไทยก็ยังมีอีกมำก 

4. บริษัทมีควำมเป็นห่วงต่อสินเชื่อรำยย่อยที่เกี่ยวกับรถยนต์เช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่สินเชื่อรำยย่อยที่ปรำกฏในงบ
กำรเงินมีปริมำณลดลง ในระยะเวลำ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ และหลำยครั้งที่บริษัทมองว่ำกำรแข่งขันค่อนข้ำงรุนแรง อีกทั้งประเมินแล้วว่ำ
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงไม่เหมำะสม จึงชะลอกำรปล่อยสินเชื่อดังกล่ำว และได้กล่ำวขอบคุณธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ได้ดูแลและวำง
กฎเกณฑ์ส ำหรับสินเชื่อประเภทนี้ เพิ่มเติมจำกสินเชื่อประเภทที่อยู่อำศัย ซึ่งเชื่อมั่นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชำชน 
ในระยะยำว 

5. ข้อพิพำททำงกฎหมำยส่วนมำกจะใช้วิธีกำรประนีประนอม ส ำหรับกรณีที่บริษัทแพ้ข้อพิพำททำงกฎหมำยนั้น ส่วนใหญ่
เป็นผลจำกลักษณะทำงกฎหมำย 

6. บริษัทมีกองทุนประเภทตรำสำรหนี้ระยะสั้นในสัดส่วนที่ค่อนข้ำงน้อยเทียบกับจ ำนวนกองทุนรวมทั้งหมดที่ขำย จึงเชื่อว่ำอำจ
ส่ง ผลกระทบไม่ถึงร้อยละ 5 ของกองทุนทั้งหมดที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร  

7. บริษัทได้ตั้งส ำรองส่วนเพิ่มในโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกกงำน จำก 300 วัน เป็น 400 วัน เรียบร้อยแล้ว  
8. เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) จะอ ำนวยควำมสะดวกให้ทั้งบริษัทและลูกค้ำเพิ่มมำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรติดตำม

สินเชื่อรถยนต์ซึ่งเป็นสินเชื่อรำยย่อยได้ดีขึ้น กำรน ำข้อมูลของลูกค้ำมำวิเครำะห์เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้มำกขึ้น เป็นต้น 

 

นำยกุศล ศรีเปำรยะ ผู้ถือหุ้น กล่ำวชื่นชมกำรจัดท ำข้อมูลด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
และขอสอบถำมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยเฉพำะสินเชื่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง ที่มีสัดส่วนอยู่ประมำณ
ร้อยละ 25 ซึ่งไม่ได้แจกแจงรำยละเอียดไว้ ว่ำบริษัทมีมำตรกำรติดตำมลูกค้ำกลุ่มนี้อย่ำงไร 

 

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ชี้แจง 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ สัดส่วนที่กล่ำวถึงเป็นกำรค ำนวณเฉพำะในสินเชื่อธุรกิจเท่ำนั้น           

ส่วนสินเชื่อรำยใหญ่ส่วนมำกจะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้ำ หำกเทียบกับเงินให้สินเชื่อรวมแล้ว สินเชื่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มีสัดส่วนไม่ถึง            
ร้อยละ 5 โดยบริษัทมีกำรวิเครำะห์สินเชื่ออย่ำงรัดกุมและมีเง่ือนไขที่ชัดเจน อีกทั้งสินเชื่อประเภทนี้มีสัดส่วนลดลง ในระยะเวลำ 2 -3 ปีที่
ผ่ำนมำ 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                  หน้ำ 5 จำกจ ำนวน 13 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

นำยเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมเพิ่มเติมถึงผลประกอบกำรไตรมำสแรกประจ ำปี 2562 ลดลงจำกไตรมำสเดียวกัน
ของปีก่อน เป็นผลมำจำกกำรตั้งส ำรองในโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและคุณภำพสินทรัพย์ของพอร์ตสินเชื่อหรือไม่ อย่ำงไร 

 

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้กล่ำวชี้แจงโดยสรุป 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงสำเหตุหลักที่ส่งผลให้ผลประกอบกำรไตรมำสที่ 1 ประจ ำปี 2562 

ลดลง เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี 2561 คือ กำรตั้งส ำรองในโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกกงำน ส่วนคุณภำพสินทรัพย์ของ
พอร์ตสินเชื่อยังเป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2561 ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่ได้กระท ำในปี 2561 ดังปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 472,983,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสียง จ ำนวน 243,711 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 3  พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะกำรเ งินและงบก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท  
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งได้แสดงฐำนะกำรเงินอย่ำงถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จได้แสดงผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตำมที่ควร รำยละเอียดปรำกฏใน
รำยงำนประจ ำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ น ำเสนอต่อที่ประชุม  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้สรุปรำยละเอียดของงบกำรเงินต่อที่ประชุม และขอให้นำยชำตรี จันทรงำม ผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน  

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยงได้ชี้แจงรำยละเอียดและกำรวิเครำะห์งบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม โดยสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบำท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรพัย์รวม 302,544,634 31,092,360 
หนี้สินรวม 264,715,178 7,513,335 
ส่วนของเจ้ำของรวม 37,829,456 23,579,025 
ก ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) 7,043,741 5,626,795 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 8.76 7.03 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ  
 

คุณสิริพร จักรพงศ์ สอบถำมถึงแนวโน้มของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในปี 2562   
 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทสิโก้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำภำพรวมของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในปี 2562 อำจจะใกล้เคียงกับปี
ที่ผ่ำนมำ หำกสถำนกำรณ์แวดล้อมยังอยู่ในสภำวะปกติ 

 

นำยเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมดังนี้ 
1. ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจำกกำรโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                  หน้ำ 6 จำกจ ำนวน 13 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

2. ควำมหมำยของงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ หัวข้อก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ส่วนแบ่งก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในกำรร่วมค้ำ และก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงโดยสรุปว่ำบริษัทได้ผลประโยชน์จำกกำรโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและ
สินเชื่อส่วนบุคคลรำยย่อยให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ ซึ่งได้ถูกบันทึกรำยกำรไว้ในก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก และ
ขอให้ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง ชี้แจงเพิ่มเติม 

 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยควบคุมกำรเงินและบริหำรควำมเสี่ยง ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
นั้น ส่วนใหญ่เป็นมูลค่ำตลำดของหลักทรัพย์ ซึ่งผันผวนตำมรำคำหลักทรัพย์ในตลำด และอีกส่วนหนึ่งเป็นกำรขำยหลักทรัพย์ออกบำงส่วน
เพื่อสร้ำงผลตอบแทน 

 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 472,983,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสียง จ ำนวน 243,711 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี  2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย เงินปันผล และอื่นๆ 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี  2561 เป็นเงินส ำรองตำม
กฎหมำย เงินปันผล และอื่นๆ และขอให้นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ น ำเสนอต่อที่ประชุม 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องจ่ำยจำกก ำไรที่เป็นเงินสดจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน 

นอกจำกนี้ มำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2561 บริษัทไม่จัดสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษัท  
มีส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว  

ทั้งนี้ บริษัทมีก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปี 2561 ตำมรำยละเอียดดังนี้  
 (หน่วย: บำท) 
ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2561 5,879,116,871  
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2560 (4,003,041,865) 
ก ำไรสุทธิของบริษัทส ำหรับปี 2561 5,626,795,060  
ปรับรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด (20,227,464) 
ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2561 7,482,642,602  

บริษัทมีก ำไรสะสมที่สำมำรถจัดสรรเป็นเงินปันผลส ำหรับปี 2561 จ ำนวน 7,482,642,602  บำท โดยบริษัทได้จัดสรรเงิน
ส ำรองตำมกฎหมำยได้ครบถ้วนเต็มจ ำนวนแล้ว 

บริษัทมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่เหมำะสมตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ่งอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต โดยกำรจ่ำยเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำรงสถำนะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 เป็น
เงินส ำรองตำมกฎหมำย เงินปันผล และอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

- ไม่จัดสรรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษัทมีส ำรองครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                  หน้ำ 7 จำกจ ำนวน 13 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

- จัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตรำหุ้นละ 7.00 
บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 5,605 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 79.9 ของก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน
ตำมงบกำรเงินรวมเทียบกับอัตรำร้อยละ 65.7 ในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่ก ำหนดไว้ 
โดยก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษำยน 2562 และก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ำยจำกก ำไรสุทธิที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรำเท่ำกับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ 

- จัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 ส่วนที่เหลือจำกกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นเงินกองทุนตำมเกณฑ์กำรก ำกับ
แบบรวมกลุ่มของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ  
 

นำยบำซัน กูมำร์ ดูกำร์ สอบถำมถึงอัตรำเครดิตภำษีเงินปันผลคืนจำกเงินปันผลที่จ่ำยจำกก ำไรสุทธิ 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้ชี้แจงว่ำ ปัจจุบัน ไม่มีเงินปันผลที่จ่ำยจำกก ำไรสะสมที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำ
ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 แล้ว บริษัทใช้อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 เท่ำนั้น ไม่สำมำรถเลือกได้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มทิสโก้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำร
จัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 เป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย เงินปันผล และอื่นๆ  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 เป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย เงินปันผล 
และอื่นๆ ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 473,223,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสียง จ ำนวน 3,500 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งต้ังกรรมการ 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรและกำรแต่งตั้งกรรมกำร 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกในวำระที่ 5 และ 6 เป็นกำรพิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท ดังนั้น เพื่อ

เป็นกำรเปิดให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงสมัครใจออกจำกที่
ประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 5 และ 6     

ที่ประชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ถือหุ้น ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมในวำระที่ 5 และ 6 และขอให้เลขำนุกำรบริษัท 
ชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 5 ต่อที่ประชุม  

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตำมข้อบังคับของบริษัทที่ก ำหนดให้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปีทุกครั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งชุดพร้อมกันในครำวเดียว ส่งผลให้คณะกรรมกำรทั้งคณะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งพร้อมกัน 
ในวันนี้ ในวำระนี้แบ่งกำรพิจำรณำเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำร และส่วนที่ 2 เป็นกำรพิจำรณำอนุมัติ
กำรแต่งตั้งกรรมกำร 

ในกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำร ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนด
จ ำนวนผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทเป็นครั้งครำวโดยให้มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยตำมที่กฎหมำยก ำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

ในกำรนี้คณะกรรมกำรตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสม
ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่มีต่อบริษัท  
โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสม จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดจ ำนวน
กรรมกำรที่ 12 รำย โดยแจ้งว่ำผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มำร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ 
ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรที่ 12 รำย ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                  หน้ำ 8 จำกจ ำนวน 13 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

เห็นด้วย จ ำนวน 473,200,246 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9985 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 7,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015 
งดออกเสียง จ ำนวน 21,611 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      

จำกนั้น เลขำนุกำรบริษัทชี้แจงว่ำในส่วนของกำรแต่งตั้งกรรมกำร ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และข้อ 24  ก ำหนดให้น ำ
หลักเกณฑ์และวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มำใช้ในกำรแต่งตั้งกรรมกำร ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด มำตรำ 70 และมำตรำ 71 วรรค 1 เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีโอกำสในกำรแต่งตั้งตัวแทนเข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำรมำกยิ่งขึ้น  

นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เมื่อพ้นก ำหนด
ระยะเวลำดังกล่ำว ปรำกฏว่ำมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 1 รำย 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยพิจำรณำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประวัติ และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ มีควำมเข้ำใจเพียงพอด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กฎหมำย และอื่นๆ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรและประโยชน์สูงสุดขององค์กร กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กฎหมำย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรมีขนำดและองค์คณะที่เหมำะสมที่สุด และบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ จะต้องมี
คุณสมบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้ 

ภำยหลังจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทของบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือก
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้ว คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้ง
บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมกำร ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏในหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้
ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว 

รายนาม ต าแหน่งที่เสนอ 
1. นำยปลิว  มังกรกนก กรรมกำรอิสระ 
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบรหิำรงำน 
3. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมกำรอิสระ 
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร กรรมกำรอิสระ 
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  กรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
7. นำยสถิตย์ อ๋องมณี กรรมกำรอิสระ 
8. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ กรรมกำรอิสระ 
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม  กรรมกำรอิสระ 
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
11. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
12. นำยศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำว ได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว 
คณะกรรมกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปีต่อเนื่องกัน ในครั้งนี้จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ 

ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ และศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร เนื่องจำกทั้ง 2 ท่ำน เป็นบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถเป็นที่
ยอมรับอย่ำงสูง มีประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจในธุรกิจสถำบันกำรเงินที่เหมำะสม และจ ำเป็นต่อกำรสนับสนุน กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมโปร่งใสในกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ จึงได้อนุมัติ “นโยบำยกำรประเมินควำมเป็นอิสระ
ของกรรมกำร” เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 จำกกำรประเมินควำมเป็นอิสระ พบว่ำ กรรมกำรอิสระทุกท่ำนยังปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็น
อิสระได้เป็นอย่ำงดี 

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรตำมที่เสนอ เนื่องจำกเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 12 รำย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร อีกทั้งกรรมกำรปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                  หน้ำ 9 จำกจ ำนวน 13 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

นอกจำกนี้ นำยปลิว มังกรกนก, รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร, นำยสถิตย์ 
อ๋องมณี, นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ และรองศำสตรำจำรย์ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมนิยำมกรรมกำรอิสระตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของทิสโก้  และสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ ปรำกฏว่ำ 
ในวำระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติมแต่ประกำรใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติแต่งตั้งกรรมกำร 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังรำยชื่อต่อไปนี้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ด้วยวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) ตำมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. นำยปลิว  มังกรกนก 351,839,361 เสียง 42,761,161 เสียง 
2. นำยฮอน คิท ชิง (อเล็กซำนเดอร์ เอช ชิง) 864,769,307 เสียง 8,509,635 เสียง 
3. นำยสุทัศน์ เรืองมำนะมงคล 384,139,325 เสียง 8,782,197 เสียง 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครตัน์ เพรยีบจริยวัฒน์ 329,730,845 เสียง 63,190,177 เสียง 
5. ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร 327,075,245 เสียง 65,836,377 เสียง 
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 382,255,949 เสียง 10,668,005 เสียง 
7. นำยสถิตย์ อ๋องมณี 366,254,744 เสียง 26,645,478 เสียง 
8. นำยจรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ 392,074,714 เสียง 825,508 เสียง 
9. รองศำสตรำจำรย์ ดร. กุลภัทรำ สิโรดม 392,322,902 เสียง 610,608 เสียง 
10. นำยชือ-เหำ ซุน (โฮวริ์ด ซุน) 865,138,637 เสียง 8,118,505 เสียง 
11. นำยซำโตชิ โยชิทำเกะ 384,833,317 เสียง 8,033,405 เสียง 
12. นำยศักดิ์ชัย พชีะพัฒน์ 384,882,216 เสียง 8,023,066 เสียง 

 รวม 5,425,316,562 เสียง 252,004,122 เสียง 

 งดออกเสียง  1,425,600 เสียง   
บัตรเสีย  - ไม่มี -    

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด ำเนินกำรประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกในวำระที่ 6 เป็นกำรพิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร จึงขอให้ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปรำณี ทินกร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กลับเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ขอให้เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดในวำระที่ 6 ต่อที่ประชุม 
เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ทบทวน

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและพิจำรณำอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเป็นประจ ำทุกปี คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำร 
กรรมกำรชุดย่อย และที่ปรึกษำ ที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 มีควำมเหมำะสมต่อขอบเขตหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้อนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในอัตรำเท่ำเดิม และอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกับ
ควำมเสี่ยง ในอัตรำเดียวกับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ซึ่งจะถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนส. 10/2561 เรื่องธรรมำภิบำลของสถำบันกำรเงิน 

อนึ่ง กรรมกำรของบริษัทอื่นในกลุ่มทิสโก้ที่มิได้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ จะได้รับค่ำตอบแทน
กรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมในรูปแบบและอัตรำเดียวกับที่จ่ำยให้กับกรรมกำรบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่กรรมกำรและสมำชิกของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่เป็นพนักงำนหรือปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และที่ปรึกษำ ในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุม  
ในอัตรำเดิมเท่ำกับอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ปรำกฏรำยละเอียดอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน
และอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เสนอดังนี้ 
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 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
     (หน่วย: บำท) 

 
พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการ 
ประธำน 240,000 60,000 240,000  60,000 - 
กรรมกำร 50,000 50,000 50,000 50,000 - 
ที่ปรึกษำ 40,000 - 40,000 - - 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ประธำน - 60,000 - 60,000 - 
กรรมกำร - 50,000 - 50,000 - 

คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง (ใหม่) 
ประธำน   - 60,000  
กรรมกำร   - 50,000  

 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน 
1. รถยนต์ประจ ำต ำแหน่งส ำหรับประธำนคณะกรรมกำร  
2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพเฉพำะกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป 
3. กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท 

คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และที่ปรึกษำ ในรูป
ของค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตรำเดิมเท่ำกับอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 รวมถึงรถยนต์
ประจ ำต ำแหน่งส ำหรับประธำนคณะกรรมกำร ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภำพเฉพำะกรรมกำรสัญชำติไทยที่มี
อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตลอดจนกำรประกันภัยควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ถือหุ้นอำจก ำหนดค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมส ำหรับกรรมกำรที่
ได้รับกำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำที่เพิ่มเติม 

 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ 
 

นำยเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมดังนี้ 
1. รำยละเอียด มูลค่ำ และอำยุกำรใช้งำนของรถยนต์ประจ ำต ำแหน่งส ำหรับประธำนคณะกรรมกำร 
2. เบี้ยประกัน กำรคุ้มครอง และสำเหตุที่มอบประกันสุขภำพให้เฉพำะกรรมกำรสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป 
3. เบี้ยประกันและขอบเขตของกำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท 
 

ประธำนคณะกรรมสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนกล่ำวขอบคุณและชี้แจงดังนี้ 
1. รถยนต์ประจ ำต ำแหน่งจัดไว้ส ำหรับประธำนคณะกรรมกำรเท่ำนั้น กรรมกำรท่ำนอื่นขอไม่รับสิทธินี้ และขอให้เลขำนุกำร

บริษัทเป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่มได้จัดท ำให้กรรมกำรทุกท่ำน แต่กำรประกันดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีอำยุ 

60 ปีขึ้นไป ดังนั้น บริษัทจึงจัดท ำประกันสุขภำพให้กับกรรมกำรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปทดแทน ซึ่งไม่ได้จัดท ำซ้ ำซ้อนกัน 
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3. กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปที่บริษัทจัดท ำเพื่อประกันควำมรับ
ผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของปริษัท กรณีเกิดข้อพิพำทำงกฎหมำย 

เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
1. รถยนต์ประจ ำต ำแหน่งส ำหรับประธำนคณะกรรมกำร เป็นรถยนต์ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ย์ 7 และมีก ำหนดในกำร

พิจำรณำเปลี่ยนในรอบทุก 6 ปี 
2. เนื่องจำกประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุส ำหรับบุคคลที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปนั้นมีค่ำเบี้ยประกันที่ค่อนข้ำงสูง บริษัทจึง

พิจำรณำจัดท ำประกันสุขภำพทดแทนให้ส ำหรับกรรมกำรที่มีสัญชำติไทยที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจำกพิจำรณำแล้วว่ำประกันสุขภำพมี
ประโยชน์ที่ดีกว่ำและค่ำใช้จ่ำยใกล้เคียงกัน 

3. กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท เป็นกำรประกันภัยที่ครอบคลุมถึงมูลค่ำควำมเสียหำยที่
กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนได้กระท ำ และเป็นกรมธรรม์ทั่วไปที่บริษัทจัดท ำขึ้นส ำหรับกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด ำเนินกำรประชุม กล่ำวเสริมเรื่องกำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท
ว่ำ เป็นกำรประกันภัยควำมรับผิดในกรณีที่ปฏิบัติงำนให้แก่บริษัทเท่ำนั้น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ด ำเนินกำรประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและรับทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรรมกำรที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิ ทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 469,242,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1577 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 
งดออกเสียง จ ำนวน 130,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0275 
ไม่มีบัตรเสีย      
และรับทราบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน 
เมื่อที่ประชุมพิจำรณำวำระที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทุกท่ำน

จึงกลับเข้ำร่วมประชุมในวำระต่อไป 
คณะกรรมกำรกลับเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกล่ำวขอบคุณที่แต่งตั้งให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2562 และขอให้ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงรำยละเอียดในวำระนี้ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทส ำหรับปี 2562 ตำมแนวปฏิบัติเรื่องกำรคัดเลือก
ผู้สอบบัญชี และคณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง นำงสำวรัตนำ จำละ และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ 
นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส ำหรับปี 2562 เนื่องจำกพิจำรณำว่ำผู้สอบบัญชี
ดังกล่ำว มีคุณสมบัติตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด และมีผลกำร
ปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัทส ำหรับปี 2562 จ ำนวนไม่เกิน 10,040,000 บำท แบ่งเป็นค่ำตอบแทนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 720,000 บำท และค่ำตอบแทนของ
บริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 9,320,000 บำท  

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ส ำหรับปี 2562 รวมจ ำนวน 10,040,000 บำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 
3.0 หรือ 310,000 บำท ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรหยุดด ำเนินธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัท  ออล-เวย์ส จ ำกัด ภำยหลังกำรโอนขำย
ธุรกิจบัตรเครดิตแล้วเสร็จ ในขณะเดียวกัน ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้นจำกปริมำณงำนของผู้สอบบัญชีส่วนเพิ่มเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมกำรจัดงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทในกลุ่มตำมมำตรฐำนบัญชีใหม่ (TFRS 9) นอกจำกนี้ ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด และบริษัท ทิสโก้อินชัวรันส์ โซลูชั่นจ ำกัด เพิ่มขึ้นเป็นผลจำกปริมำณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นตำมจ ำนวนสำขำและธุรกิจ
ที่ขยำยตัว ส ำหรับบริษัทอื่นในกลุ่ม กำรเพิ่มขึ้นของค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจและอัตรำเงินเฟ้อ  
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นอกจำกนี้ บริษัทมีค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่นจ ำนวน 520 ,000 บำทให้แก่ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นค่ำบริกำรกำรสอบทำน
คุณภำพของงำนตรวจสอบภำยในตำมแนวปฏิบัติของธนำคำรแห่งประเทศไทย กำรสอบทำนคุณภำพของงำนตรวจสอบภำยในดังกล่ำว
จะด ำเนินกำรทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ ค่ำบริกำรอื่นส ำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นค่ำตรวจสอบกำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สินห้องชุดภำยในอำคำรส ำนักงำนทิสโก้ จ ำนวน 280,000 บำท 

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นำงสำวรัตนำ จำละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่ 3734 และ/หรือ นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรือ นำงยุพดี สัจจะวรรณกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่ 4819 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส ำหรับปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสำมำรถ
ลงนำมในรำยงำนของผู้สอบบัญชีได้ และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2562 จ ำนวนไม่เกิน 10 ,040,000 บำท แบ่งเป็น
ค่ำตอบแทนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 720,000 บำท และค่ำตอบแทนของบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 
9,320,000 บำท 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้กล่ำวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยประสงค์ซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะ  
นำยเฉลิมพล ไวทยำงกูร ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงสำเหตุที่บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกส ำนักสอบบัญชีเดิม  
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท 

กล่ำวคือ ในทุกปีที่ผู้สอบบัญชีครบวำระ บริษัทได้เปิดให้ส ำนักสอบบัญชีอื่นยื่นข้อเสนอเข้ำมำ ปรำกฏว่ำไม่มีส ำนักสอบบัญชียื่นข้อเสนอเข้ำ
มำแต่อย่ำงใด โดยแจ้งเหตุผลว่ำมีบุคคลำกรไม่เพียงพอ และขอยืนยันว่ำบริษัทมีควำมตั้งใจในกำรด ำเนินกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ส่วน
กำรคงส ำนักสอบบัญชีและเปลี่ยนเฉพำะผู้สอบบัญชีนั้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ส ำนักงำน ก.ล.ต.) ส ำหรับในต่ำงประเทศ ในกำรลงนำมรับรองงบกำรเงินจะเป็นกำรลงนำมรับรองในนำมของส ำนักสอบบัญชี 
ไม่ได้เป็นในนำมของบุคคลเช่นประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักสอบบัญชีก็ยังคงมีควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพของผู้สอบบัญชีเช่นกัน 

ประธำนฯ กล่ำวเสริมว่ำส ำนักสอบบัญชีมีจ ำนวนลดลง อีกทั้งส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ก ำหนดรำยชื่อส ำนักสอบบัญชีที่สำมำรถ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้ จึงอำจท ำให้เกิดควำมขำดแคลนทำงบุคคลำกร และกำรเปลี่ยนผู้สอบบัญชีตำม
หลักเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ถือเป็นควำมพยำยำมในกำรสร้ำงกำรก ำกับดูแลที่ดี ถึงแม้จะยังคงส ำนักสอบบัญชีไว้ก็ตำม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือซักถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2562  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตกิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2562 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย จ ำนวน 473,081,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9681 
ไม่เห็นด้วย จ ำนวน 151,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0319 
งดออกเสียง จ ำนวน 6,800 เสียง   
ไม่มีบัตรเสีย      
 

วาระที่ 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธำนฯ กล่ำวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 

นำยธนประเสริฐ ไพโรจน์วัชระ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทพิจำรณำจัดท ำงบกำรเงินและข้อมูลที่เป็นตัวเลขในรูปแบบตำรำง 
โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน ไว้ในหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุม เพื่อควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

 

ประธำนฯ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนขอรับข้อเสนอแนะและประเด็นดังกล่ำวไปพิจำรณำ 
เลขำนุกำรบริษัทแจ้งว่ำบริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใน 

14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำไปสอบทำนและตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมได้ และหำกมีข้อ
โต้แย้งหรือแก้ไข ผู้ถือหุ้นสำมำรถแจ้งได้ที่ ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2633 6805 หรือ อีเมลที่ tisco_cs@tisco.co.th 
และขอให้คืนบตัรลงคะแนนเสียงส่วนที่เหลือทั้งหมดแก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทบริเวณหน้ำห้องประชุม 

 
 
 
 



รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562                                  หน้ำ 13 จำกจ ำนวน 13 หน้ำ 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำประชุมและ
ได้เสนอข้อคิดเห็นต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่ำวปิดประชุมเวลำ 15.50 น.   
 
 

- ปลิว มังกรกนก - 
(นำยปลิว มังกรกนก) 

ประธำนที่ประชุมและประธำนคณะกรรมกำร 
 
 

- ไพรชั ศรวีิไลฤทธิ์ - 
(นำยไพรัช ศรวีิไลฤทธิ)์ 

เลขำนุกำรบริษัท 
 


