
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 มีกรรมการบรษิัท ผู้บริหารระดับสูง ผูส้อบบญัชี และตัวแทน
จากธนาคารแห่งประเทศไทยรว่มประชุม ดังต่อไปนี ้

กรรมการบริษัท 
1.    นายปลิว มังกรกนก  ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2.    นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการบรษิัท กรรมการ 
               และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3.    นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกลุ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

  และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่มทิสโก้ 
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.    ศ. ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

                                                            และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการก ากับดูแลกิจการ   
8. นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ กรรมการก ากับดูแลกิจการ  
    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ กรรมการ กรรมการบริหาร  
    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
11. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอ านวยการ 
    และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่  
    ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  

ผู้บริหารระดับสูง (*ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการในบริษัทย่อย) 
1. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่

(* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย 
   ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)) 

2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
(* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ 
   ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)) 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 2 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
3. นายเมธา  ปิงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

(* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
  สายสินเชื่อรายย่อย 
 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)) 

4. นางสาวอารยา ธีระโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
                  (* กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด) 
5. นายไพบูลย์ นลนิทรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
  (* ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
     บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด และ 
  บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด ) 

6. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
                  (* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
     สายธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร 
      ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)) 
7. นางยุถิกา สนธยานาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
  (* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด) 
8. นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
  สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง 

ผู้สอบบัญช ี (บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด) 
1. นางยุพดี สัจจะวรรณกลุ  
2. นางสาวฉัตรมณี จิรวิชา 
3. นางสาวธนพร กุลวโรทัย  

ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
1. นายต่อศักดิ์ ธนชยานนท ์
2. นางสาวชิดศุภางค์ สุริยชน 

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น           
ที่มาร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559       
ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย รวมทั้งมีการแจ้งวาระการ
ประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 3 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและควรบรรจุเป็น

ระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเมื่อ
พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,133 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม  537,116,427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.08 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุม  

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้า
ประชุมด้วยตนเองหรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ยกเว้นวาระการ
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

นอกจากนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้น าส่งหนังสือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้น
สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทได้แจก
บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการ
ล่วงหน้าและประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน กรณี
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้แก่
เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและ
ระบุการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว 

และชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืน 
“หลักฐานการลงทะเบียนเข้าประชุม” ที่บริษัทได้แจกให้ในช่วงลงทะเบียน และ/หรือ บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ท าหน้าที่ดูแล
ให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดย บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท 
จ ากัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม  

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุม
ทราบ เพื่อประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประชุมต่อไป  

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 4 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่  23 เมษายน 2558 โดยส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น กระชับ และไม่รบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น ประธานฯ 
เสนอให้ด าเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างรอผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านแต่อย่างใด 

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน  

(การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง     
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  

 
มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 542,143,688 99.99 

 ไม่เห็นด้วย 28,386 0.01 

 งดออกเสียง 3,605 0.00 

 บัตรเสีย 100 0.00 

   

วาระท่ี 2  พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการท่ีได้กระท าในปี 2558 ดังปรากฏใน 
รายงานประจ าปี 

ประธานฯ กล่าวสรุปการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2558 และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้สัตยาบันการด าเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานจากคณะกรรมการ” หน้า A1-A3 
ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว   

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ถาม ผลกระทบและมุมมองของกลุ่มทิสโก้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในประเด็นเรื่อง กับดัก
ของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สังคมผู้สูงอายุ สภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ าหรือติดลบ (Negative 
interest rate) การเข้าสู่ตลาดของธุรกิจเริ่มต้นใหม่โดยการร่วมลงทุน (New Startup Venture Capital) ธุรกิจเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) การลงทุนในโครงการภาครัฐที่เอกชนมีส่วนร่วม แนวโน้มหนี้ครัวเรือนที่สูง แนวทางการ
ขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม) ผลกระทบต่อจ านวนบุคลากรจาก 
Financial Technology (FinTech) นโยบายธุรกิจของทิสโก้ในภาคอุตสาหกรรมที่ยังมีการเติบโต เช่น การท่องเที่ยว 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 5 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
และการขนส่ง เป็นต้น และสอบถามถึงโอกาสรับช าระหนี้ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ตลอดจนข่าว
ไฟไหม้ห้องเอกสารของธนาคารแห่งหนึ่งและวิธีป้องกันให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน 

ตอบ นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณส าหรับค าถาม และชี้แจงว่าทางกลุ่มทิสโก้
สามารถให้ค าตอบได้โดยรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทิสโก้ กับมุมมองของกลุ่มในการจัดการภายในเพื่อให้ได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุดจากประเด็นเกี่ยวกับมหภาคและความเส่ียงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในประเด็นของหนี้เสียรายใหญ่และ
ประเด็นอื่นๆ จะได้รับการอธิบายในการน าเสนอเรื่องผลประกอบการในวาระถัดไป และขอให้นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธาน
คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นผู้ชี้แจง 

 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ขออนุญาตผู้ถือหุ้นชี้แจงประเด็นต่างๆ ในค าถามโดยรวม เนื่องจากหลาย
ประเด็นได้รับการพิจารณาในการวางแผนงานและแผนกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ เช่น มุมมองเศรษฐกิจ แรงงาน ผู้สูงอายุ 
และการขยายธุรกิจไปยังขอบประเทศในกลุ่ม CLMV เป็นต้น โดยได้รับการทบทวนเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ กลุ่ม 
ทิสโก้มองหลายประเด็นเป็นโอกาสในการท าธุรกิจ และขณะเดียวกันก็พิจารณาปรับแนวทางบริหารจัดการเพื่อคง
ประสิทธิภาพและจัดการต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ า สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ซึ่งยึดหลักผลตอบแทนปรับด้วย
ความเสี่ยง (Risk Adjusted Return) คือเลือกท าธุรกิจที่มีอัตราผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยง ต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
จัดการ และเงินกองทุนที่น ามาใช้ 

 กลุ่มทิสโก้มองประเด็นจ านวนประชากรในภาคแรงงานลดลงและผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้นเป็นโอกาส
ในการพัฒนาธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการจัดการเงินหลังการเกษียณ เป็นต้น และคงจะไม่ปรับลด
จ านวนบุคลากรจากการปรับระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีในอนาคตหรือ FinTech เนื่องจากทิสโก้ใช้บุคคลากรที่มี
อย่างประหยัดและเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้ว โดยสามารถควบคุมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม (Cost 
to Income Ratio) ให้อยู่ในระดับต่ าสุดในอุตสาหกรรม ทิสโก้มีนโยบายควบคุมอัตราแรงงานไม่ให้มากเกินความ
จ าเป็นพร้อมกับเปลี่ยนพื้นฐานการบริหารจัดการไปในแนวทางที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อรับมือกับแนวโน้มใหม่และ
ทิศทางของตลาดแรงงาน จึงน่าจะลดผลกระทบจากปัญหาแรงงานในตลาดลดลง ในประเด็นหนี้สินภาคครัวเรือน  
ทิสโก้ริเริ่มธุรกิจสมหวังเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและให้โอกาสคนไทยในการเข้าถึงเงินกู้สถาบันการเงินแทนการพึ่งพา
เงินกู้นอกระบบ โดยมีแผนที่จะขยายธุรกิจสมหวังให้ครอบคลุมประเทศไทยไปถึงขอบที่ติดประเทศในกลุ่ม CLMV แต่
ไม่มีนโยบายขยายข้ามพรมแดนไปยัง CLMV ในประเด็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ทิสโก้ริเริ่มโครงการให้
ความรู้ด้านการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือการปรับวินัยทางการเงินของคนไทยโดยให้ความรู้แก่ครู
และนักเรียนในโรงเรียนเพื่อกระตุ้นการออมตั้งแต่ระดับมัธยม และให้ทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายความรู้ไปสู่ชุมชม อีก
ส่วนหนึ่งคือการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปในการจัดการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้เพื่อ
ปรับปรุงวินัยทางการเงินแล้วยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าที่ดีอีกด้วย 

 ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้น พอร์ตของกลุ่มทิสโก้ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ ซึ่งสามารถบริหารจัดการให้
ได้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ดี 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 6 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
 นายปลิว มังกรกนก ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางกลุ่มทิสโก้ยังคงมีการขยายธุรกิจและแสวงหาก าไร โดย

พิจารณาเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่าย บุคลากร และเทคโนโลยี  ในส่วนของการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ บริษัทต้องมี
ความพร้อมในหลายด้านก่อน เช่น  ด้านกฎหมาย เป็นต้น  

เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ หากยังมีประเด็นใดที่ผู้ถือหุ้นมีความสงสัยประสงค์
จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะในรายละเอียด ทางคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงยินดีที่จะตอบค าถามและรับฟัง
หลังจบการประชุมอย่างเต็มที่ 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  

 

มติ  : ให้สัตยาบันการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระท าในปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย 541,579,192 99.80 
• ไม่เห็นด้วย 29,240 0.01 
• งดออกเสียง 1,061,285 0.20 
• บัตรเสีย 100 0.00 

 
วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  

ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท   
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทว่างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
แสดงผลประกอบการและฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และ
ขอให้ นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 3 – 4 ต่อที่ประชุม  

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กล่าวอธิบายสรุปงบการเงินต่อที่ประชุมและชี้แจงผลประกอบการของบริษัท
โดยสังเขปว่า สินทรัพย์โดยรวมลดลงจากสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งปรับตัวสู่สภาวะปกติหลังจากโครงการรถคันแรก และแม้ว่า
ปริมาณสินเชื่อที่ปล่อยใหม่จะเริ่มขยายตัวแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับเงินต้นที่รับช าระคืนจากสินเชื่อที่มีคุณภาพดี ในส่วน
ของธุรกิจบรรษัท ทางกลุ่มทิสโก้ได้ติดตามสถานะของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ซึ่งประสบปัญหาจาก
วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและประเทศจีนท าให้ไม่สามารถช าระหนี้คืนได้ และตั้งส ารองหนี้มาโดยตลอด โดยได้ตัดหนี้สูญ
ในปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับช าระหนี้คืนบางส่วนจากการขายชิ้นส่วนและเครื่องมือ ตลอดจนจากการค้ าประกัน
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ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ประเทศไทย ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะเพิ่มส ารองส่วนเกินของบริษัท ส าหรับใน
ส่วนของเงินฝากก็ลดลงในอัตราที่เป็นสัดส่วนกับสินเชื่อเช่นกัน อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทได้ปรับลดค่าใช้จ่ายด้าน
พนักงานลงส่วนหนึ่ง ท าให้บริษัทยังสามารถคงอัตราก าไรไว้ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 

จากนั้น นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ได้ขอให้นายชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบการเงิน  

นายชาตรี จันทรงาม ชี้แจงรายละเอียดและการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  

 
มต ิ : รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้ 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

• เห็นด้วย 541,929,592 99.86 
• ไม่เห็นด้วย 29,240 0.01 
• งดออกเสียง 710,885 0.13 
• บัตรเสีย 100 0.00 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 เป็นเงินส ารองตาม
กฎหมาย เงินปันผล และอ่ืนๆ 

 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีร้อยละ 5 เป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2558 บริษัทต้องจัดสรรเงินจ านวน 
113,200,000 บาท จากก าไรประจ าปีเพื่อเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้น ก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจส่วนที่เหลือเพื่อจัดสรรเป็น
เงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 8 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
 บาท 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ ต้นปี 2558 2,646,850,505 
เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรับป ี2557  (1,601,303,856) 
ก าไรสุทธิของบริษัทส าหรบัปี 2558 2,263,594,271 
จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  (113,200,000) 
ปรับรายการทีไ่ม่ใช่เงินสด (6,760,730) 
ก าไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2558 3,189,180,190 

 หลังจากจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 113,200,000 บาทแล้ว บริษัทมีก าไรสะสมที่สามารถ
จัดสรรเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2558 จ านวน 3,189,180,190 บาท 

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม โดยคงไว้ซึ่ง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง (BIS Ratio) และเพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดย
การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงสถานะของบริษัทย่อยของบริษัท ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดังนั้นคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินตามอัตรา
ที่เสนอ คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1 ,921ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 45.2 ของก าไรจากผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินรวมเทียบกับอัตราร้อยละ 37.7 ในปี 2557 นอกจากนี้ ก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
2558 ส่วนที่เหลือหลังจากการส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจะจัดสรรเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การ
ก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  

มต ิ : มีมติในเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี้ 

- อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 113,200,000 บาท 

- อนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 ส่วนที่เหลือจากการส ารองตาม
กฎหมายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุ ริมสิทธิในอัตราหุ้นละ  
2.40 บาท  
- ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็น 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
- ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และ 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 9 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
- อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 ส่วนที่เหลือจากการจ่าย 

เงินปันผลเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
  คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

• เห็นด้วย 515,395,142 94.97 
• ไม่เห็นด้วย 27,270,970 5.03 
• งดออกเสียง 3,605 0.00 
• บัตรเสีย 100 0.00 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 และ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการบริษัท ดังนั้นเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงสมัครใจออกจากที่ประชุมในระหว่างการ
พิจารณาวาระดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6    

ที่ประชุมเลือก ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ผู้ถือหุ้น ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 6 และ
ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 5 ต่อที่ประชุม  

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว ส่งผลให้
คณะกรรมการทั้งคณะครบวาระการด ารงต าแหน่งพร้อมกันในวันนี้  

ในวาระนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการ และ   
ส่วนที่ 2 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการ 

ในการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นก าหนดจ านวนผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวโดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งมีสัดส่วนของกรรมการที่มีสัญชาติ
ไทยตามที่กฎหมายก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 ในการนี้คณะกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
จ านวนกรรมการที่เหมาะสมในการก ากับดูแลกิจการบริษัท คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่มีต่อบริษัท โดยค านึงถึงความจ าเป็นขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาด
และองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการ 12 คน  โดยแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 10 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
จากนั้น นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ชี้แจงว่าในส่วนของการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้

น าวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใช้ในการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมี
โอกาสในการแต่งต้ังตัวแทนเข้ารับต าแหน่งกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น  

 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 27 
สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ซึ่งเม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประวัติ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการเงินและการ
ธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ โดยค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดขององค์กร การก ากับดูแล
กิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์คณะที่เหมาะสมที่สุด 

ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ของ
บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผู้
ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้น 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งที่เสนอ 
1. นายปลิว  มังกรกนก  กรรมการอิสระ 
2.  นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการ  
3.  นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล กรรมการ  
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน ์ กรรมการอิสระ  
5.  ศ. ดร. ปราณี ทินกร กรรมการอิสระ 
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ 
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ 
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการอิสระ 
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี กรรมการอิสระ 
10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ กรรมการ 
11. นายชือ-เหา ซุน กรรมการ 
12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ 

 

 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ขอให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ชี้แจงผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
เป็นการล่วงหน้า ที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมนับ
คะแนนเสียงส าหรับการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการ โดยได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมในรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 11 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
(การลงมติในวาระนี้ ส าหรับการพิจารณาอนุมัติจ านวนกรรมการของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม หรือ Cumulative Voting ตามข้อบังคับของบริษัท)  
 
มติ : มีมติในเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอ ดังนี้ 

-  อนุมัติจ านวนกรรมการของบริษัทที่ 12 คน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

 เห็นด้วย 542,633,391 99.99 
 ไม่เห็นด้วย 30,595 0.01 
 งดออกเสียง 5,731 0.00 
 บัตรเสีย 100 0.00 

-  อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังต่อไปนี้ 

  ชื่อ-นามสกุล   เห็นด้วย 
(เสียง)  

ไม่เห็นด้วย 
(เสียง) 

1. นายปลิว  มังกรกนก  435,761,292 27,298,585 
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)  740,068,818 201,865,048 
3. นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล  450,398,122 12,548,177 
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์   421,667,555 40,788,223 
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร  422,650,152 34,895,626 
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย  422,468,955 40,786,823 
7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์  435,184,893 27,270,885 
8. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์   421,667,655 40,788,123 
9. นายสถิตย์ อ๋องมณี  425,399,407 37,056,371 
10. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ  288,098,249 174,357,529 
11. นายชือ-เหา ซุน  930,316,274 12,532,792 
12. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  449,937,323 12,518,455 
 รวม  5,843,618,695 662,706,637 

     งดออกเสียง 5,712,472 

    บัตรเสีย 0 

   



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 12 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอให้ ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กลับเข้า
มาร่วมประชุมด้วยและชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน 

ศ. ดร. ปราณี ทินกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ของบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558  ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของ
เงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี  
และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้ มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละ
คราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม  

ข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ 
การอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้คณะกร รมการ
เป็นผู้ก าหนดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดอื่นปรากฏตาม
รายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 การจัดการ และหัวข้อที่ 9 การก ากับดูแลกิจการ ของรายงานประจ าปี 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอัตราและองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีความสามารถและมีความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจ าเป็น ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่มิได้เป็น
ผู้บริหารควรพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความตั้งใจ
และความทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถท าให้กับบริษัทได้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น) กรรมการ
รายนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าว   

อนึ่ง ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแล้ว ยังมีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ในรูปแบบ
และอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไป  
หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้ นจะก าหนดจ านวนเงินที่



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 13 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
แน่นอน และจ านวนเงินที่จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์
อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม 

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปีเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
จากการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบัน พบว่าอัตราดังกล่าวต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปในอุตสาหกรรม
เดียวกัน  นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับการพิจารณาปรับเพิ่มให้
สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตั้งแต่ปี 2554 ยกเว้นค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากอัตราการเติบโตของก าไร
บริษัทในปี 2558 เห็นสมควรก าหนดให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในอัตราเดิม 

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้แก่กรรมการ  ในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม 
และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นไม่เกินท่านละ 
500,000 บาทต่อปี รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ ประกันภัยกลุ่ม และการประกันภัยความรับผิด
ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัท
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 และปี 2559 ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนปี 2558 ค่าตอบแทนปี 2559 

 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบี้ยประชุม 
 

(บาท/ครั้ง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบี้ยประชุม 
 

(บาท/ครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 
200,000 
40,000 
40,000 

 
- 
- 
- 

 
200,000 
40,000 
40,000 

 
- 
- 
- 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
- 
- 

 
40,000 
35,000 

 
- 
- 

 
40,000 
35,000 

 
 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 14 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
 ค่าตอบแทนปี 2558 ค่าตอบแทนปี 2559 

 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบี้ยประชุม 
 

(บาท/ครั้ง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

เบี้ยประชุม 
 

(บาท/ครั้ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
- 
- 

 
55,000 
40,000 

 
- 
- 

 
55,000 
40,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 
- 
- 

 
 

50,000 
40,000 

 
 
- 
- 

 
 

50,000 
40,000 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ประธานคณะก ากับดูแลกิจการ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 
- 
- 

 
50,000 
40,000 

 
- 
- 

 
50,000 
40,000 

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าข่าย
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถาม และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ถาม เหตุผลที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการบริหาร แม้ว่าจะได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารอย่างเต็มทีอ่ยูแ่ล้ว และการเป็นกรรมการบริหารน่าจะถือเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของผู้บริหาร 

ตอบ ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่าอัตราค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการบริหารในลักษณะนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมานานแล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริหารบาง
ท่านก็ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จึงควรจะต้องมีค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร ทั้งนี้ ยินดีรับข้อเสนอในเรื่อง
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารไปพิจารณาต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

 (การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)  
 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 15 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
มติ  : อนุมัติค่าตอบแทนในอัตราเดิมให้แก่กรรมการในรูปของเงินรางวัล ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม 

และโบนัส ให้แก่ประธานคณะกรรมการไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่น ไม่เกินท่าน
ละ 500,000 บาทต่อปี รถประจ าต าแหน่งส าหรับประธานคณะกรรมการ ประกันภัยกลุ่ม และการ
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และ
จ านวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่
เสนอ 

 คะแนนเสียง 
(เสียง) 

ร้อยละ 

 เห็นด้วย 542,628,511 99.99 
 ไม่เห็นด้วย 36,040 0.01 
 งดออกเสียง 5,166 0.00 
 บัตรเสีย 100 0.00 

และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบนัตามที่เสนอ 

ภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทุกท่านของบริษัทจึงกลับเข้าร่วมประชุมต่อไป 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2559 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 
2559 และขอให้ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ 

รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทส าหรับปี 2559 ตามแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 
560,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

-  นางสาวสมใจ คุณปสุต       ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 4951 

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้ ผูส้อบบัญชีดงักล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 16 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อี

วาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 560,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัท
ย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 9 บริษัท เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 6,840,000 บาท    

ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ส าหรับปี 2559 จ านวน 7 ,400,000 
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.4 หรือ 240,000 บาท การปรับเพิ่มของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นไปตามปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้น ตามการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นของ
บริษัทในกลุ่มทิสโก้ 

 นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

 ถาม นางสาวสมใจ คุณปสุต มีรายชื่อเป็นผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

 ตอบ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ชี้แจงว่า นางสาวสมใจ คุณปสุต และนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 
ได้รับการเสนอรายชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากไม่ได้มีการลงนามในรายงานของผู้สอบ
บัญชี ดังนั้นจึงนับเป็นปีแรกในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่าน 

 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

(การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  
 
มติ  :  อนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 

จ ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2559 ของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 560,000 บาท 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อผู้สอบ
บัญชีดังต่อไปนี้ 
- นางสาวสมใจ คุณปสุต       ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานผู้สอบบัญชีได้  

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 คะแนนเสียง 

(เสียง) 
ร้อยละ 

 เห็นด้วย 542,632,564 99.99 
 ไม่เห็นด้วย 28,137 0.01 
 งดออกเสียง 9,016 0.00 
 บัตรเสีย 100 0.00 



บริษัท  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                                  หน้า 17 ของจ านวน 17 หน้า 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
วาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ ถ้ามี 

 นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 ถาม การขยายผลไปยังคู่ค้าหรือผู้ร่วมธุรกิจหลังได้รับการรับรองเป็นองค์กรเอกชนไทยที่ร่วมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นจาก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

 ตอบ นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงว่าการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นได้เริ่มท าจริง
ไปแล้ว โดยได้เริ่มการปฏิบัติภายในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมด และมีการขยายขอบเขตไปยังคู่ค้าต่อไป 

 นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส าหรับในส่วนของคู่ค้านั้นได้เริ่มด าเนินการสื่อสารกับคู่ค้าไป
แล้ว โดยได้เริ่มจากจุดที่กลุ่มทิสโก้มีอ านาจการต่อรอง เช่น กลุ่มคู่ค้าที่ทิสโก้มีอ านาจต่อรองค่อนข้างมากได้ให้ความ
ร่วมมือในการดูแลด้านการต่อต้านทุจริตมากขึ้น ในส่วนของกลุ่มคู่ค้าที่ทิสโก้มีอ านาจต่อรองค่อนข้างน้อย ทาง
กลุ่มทิสโก้อาจจะขอความร่วมมือบ้างแต่ไม่สามารถบังคับได้ คู่ค้าส่วนหนึ่งของกลุ่มทิสโก้ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่เป็น
ผู้ลงนามในการต่อต้านทุจริตแล้ว อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 
and Medium Enterprise: SMEs) ทางทิสโก้ได้ใช้วิธีการขอความร่วมมือในเรื่องการต่อต้านทุจริต 

 ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่ก าหนดครบถ้วนแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
   

                

                
    _______                  ______                       
            (นายปลิว มังกรกนก) 

                                      ประธานที่ประชุมและประธานคณะกรรมการบริษัท 


