
   

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 27 

ของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

 ประชุมเมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ หอ้งประชุม 1105 ช ัน้ 11 อาคารกรุงเทพประกนัภยั เลขที่ 25              

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง        

75 ราย และโดยการมอบฉันทะ 140 ราย รวมท ัง้สิ้น 215 ราย นบัจ านวนหุน้ได  ้52,665,378 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

49.4650 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด (จ านวน 106,470,000.- หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ ขอ้ที ่42. 

 

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์

เลขานุการบรษิทั ท  าหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่27 และมอบหมายใหน้างศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการ

บรษิทั เป็นผูด้  าเนินการประชมุ จากนัน้ นางศรจีติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบรษิทั ไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูบ้รหิาร

ของบริษทัฯ ตลอดจนตวัแทนจากบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ที่เขา้ร่วมประชุมใน                

คร ัง้นี้ ดงัรายนามต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการบริษทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ จ านวน 11 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 91.67 ของจ านวนกรรมการท ัง้หมด 

และทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 1 ทา่น โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้  

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร 

 3. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

5. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ ดศิกลุ กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นายสุวรรณ    แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 9. นายวรีะศกัดิ์ สุตณัฑวบูิลย ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

   และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

10. นางณินทริา โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

11. นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

12. นายวรวทิย ์ โรจนร์พธีาดา ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั 
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2. คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ จ านวน 19 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. นายสุพฒัน ์ อยู่คงพนัธุ ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

2. นางศรจีติรา ประโมจนีย ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั 

3. นายจกัรกรชิ ชวีนนัทพรชยั ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

4. นางสาวปวณีา  จูชวน ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

5. นายชวาล โสภณพนิข  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

6. นายต่อศกัดิ์ จงเกื้อตระกูล ทีป่รกึษาคณะผูบ้รหิาร 

7. นายอานนท ์ วงัวสุ ทีป่รกึษาคณะผูบ้รหิาร 

8. นายสุชาต ิ จริายุวฒัน ์ ทีป่รกึษาคณะผูบ้รหิาร 

9. นางสาวลสา โสภณพนิช ผูอ้  านวยการธุรกจินายหนา้ 

10. นายปิตพิงษ ์ ชาวชายโขง ผูอ้  านวยการ ธุรกจิลูกคา้รายย่อย 

11.นายธีรยุทธ กจิวรพฒัน ์ ผูอ้  านวยการ ธุรกจิสาขาและการร่วมทนุ 

12. นายยิง่ยศ แสงชยั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต ์

13.นายสราวุฏฐ ์ ดสีมบูรณ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทน 

14. หมอ่มหลวงชลติพงศ ์สนิทวงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

15. นายวเิชยีร โมลวีรรณ รองผูอ้  านวยการอาวุโสส านกัตรวจสอบ 

16. นายศุภชยั อศัวารกัษ ์ รองผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

17. นายเอนก คีรเีสถยีร รองผูอ้  านวยการอาวุโส ส  านกัเลขานุการบรษิทั 

  และรกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 

18. นายเอกมล องัคว์ฒันะ รองผูอ้  านวยการส านกัการลงทนุ 

 19. นางสาวอมุาพร หวลบตุตา รองผูอ้  านวยการส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

  รองผูอ้  านวยการสว่นบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

 

3. ตวัแทนจากบรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชมุ  

   จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก่ 

1.  คุณรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ หุน้สว่น (Partner) 

2.  คุณนิลเนตร  เหลา่พทัรเกษม ผูจ้ดัการ (Manager) 

 

จากนัน้ นางศรีจติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึวธิีปฏบิตัิในการออกเสยีงลงคะแนน

ในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผูส้อบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ หากมี                  

ผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรือ งดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึ้น และไดโ้ปรดออกเสยีงไวใ้นบตัรลงคะแนนทีบ่ริษทัฯ ได ้

แจกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ณ จุดลงทะเบยีน ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีร่บับตัรลงคะแนนและด าเนินการตรวจนบัผลการลงคะแนน โดย

จะหกัคะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง หรือ บตัรเสยีออกจากจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมท ัง้หมด 

และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบทนัท ีหากไมม่ผูีถ้อืหุน้ยกมอืจะถอืวา่ผูถ้อืหุน้มมีตเิหน็ชอบดว้ยกบัวาระทีน่ าเสนอ  
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ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งผูม้อบฉนัทะก าหนดการออกเสยีงไวล้ว่งหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีง

ตามทีผู่ม้อบฉนัทะก าหนด โดยผูร้บัมอบฉนัทะไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี หากผูม้อบฉนัทะมไิดก้ าหนดการออกเสยีง

ไวล้่วงหนา้ ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวธิีการที่ไดแ้จง้มาแลว้ขา้งตน้ เมื่อการประชุมไดด้  าเนินการ               

จนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแลว้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดโ้ปรดคืนบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เพื่อเก็บไว  ้               

เป็นหลกัฐาน 

ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ประธานจะเป็นผูส้อบถามความเหน็จากที่ประชุมเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีง

กรรมการเป็นรายบคุคล 

ส าหรบัการนบัคะแนนเสยีง เพือ่ใหก้ารลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการ 

ที่ดีน ัน้ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดข้อเชิญตวัแทนของผูถ้ือหุน้ 1 ท่าน คือ นายเจษฏา ยิบ ผูถ้ือหุน้                

รายย่อย เป็นพยานผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงทีเ่ป็นอสิระ  

ที่ประชุมรบัทราบวธิีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั จึง

ด าเนินการประชมุภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามระเบยีบวาระการประชมุตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 26 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ไดส้่งส  าเนาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ ว่ามผูีถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว

หรอืไม ่ 

ปรากฏว่าไม่มผูีใ้ดขอแกไ้ข จงึขอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่ ไม่เห็นดว้ย หรือ   

งดออกเสยีงยกมอืขึ้น ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 

2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที ่1 มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เติม จ านวน 11 ราย 

เป็นการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 5 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้431,042 หุน้ รวมจ านวน                

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 226 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,096,420 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที่ 1 

ดงันี้ 
 

ผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 1: 

 เหน็ดว้ย      53,090,720      เสยีง   (  99.9893 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย              0       เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง        5,700     เสยีง   (   0.0107 %)     

 บตัรเสยี                 0 เสยีง   (   0.0000 %)     
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วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ไดร้ายงานจุดเด่นของการด าเนินกิจการของ 

บรษิทัฯ ในรอบปี 2562 เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ดงันี้  

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

                    2562            2561     เปลี่ยนแปลง %  

เบี้ยประกนัภยัรบั 21,008.9 17,326.2 21.3 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั 

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

 

2,242.2 

1,078.3 

2.5 

2,551.7 

1080.8 

3.2 

 

(12.1) 

(0.2) 

(21.8) 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการรบัประกนัภยั 1,161.4 1,467.7 (20.9) 

รายไดสุ้ทธิจากการลงทนุ 1,624.6 1,317.6 23.3 

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 2,786.0 2,785.3 0.03 

หกั ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 334.7 378.5 (11.6) 

ก าไรสุทธิ 2,451.3 2,406.8 1.8 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 23.02 22.61 1.8 

 

ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถร ัตน กรรมการและประธานคณะผู บ้ริหาร รายงานเพิ่ม เติมว่า ใน ปี 2562                      

เบี้ยประกนัภยัรบัของบริษทัฯ ปรบัตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอตัรารอ้ยละ 21.3 และบริษทัฯ มีก าไรจากการรบั

ประกนัภยัหลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ จ านวน 2,242.2 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 12.1 และเมือ่หกัค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินงานและตน้ทุนทางการเงนิแลว้ บริษทัฯ มกี าไรสุทธิจากการรบัประกนัภยัจ านวน 1,161.4 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2561 รอ้ยละ 20.9  

นอกจากนี้  ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดสุ้ทธิจากการลงทุนจ านวน 1,624.6 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561        

รอ้ยละ 23.3 จงึท าใหบ้รษิทัฯ มกี าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้ป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้น 2,451.3 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจาก            

ปี 2561 รอ้ยละ 1.8 ดงัรายละเอยีดทีบ่ริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ปรากฏในหนา้ 3, หนา้ 9 – 13, 

หนา้ 18 และหนา้ 82 - 139 ของรายงานประจ าปี 2562 ทีจ่ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 

ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมถงึผลการปฏบิตัิตาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ว่า บริษทัฯ ไดย้ดึม ัน่ในการปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่อย่างเคร่งครดั และมุง่ม ัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ถกูตอ้ง เป็นธรรมตามหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีโดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัิเรื่องการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

และจรรยาบรรณบริษทัฯ เพื่อใหก้รรมการและพนกังานยึดถอืปฏิบตัิ ซึง่ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมความรูใ้หแ้ก่

พนกังาน เพื่อปลูกฝงัและเนน้การปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่อย่างเคร่งครดั รวมถงึก าหนด

มาตรการเพิม่เตมิดา้นการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ นอกจากนี้ยงัจดัใหม้กีารประเมนิผล ก ากบั

ดูแล และตดิตามการปฏบิตัอิย่างสม า่เสมอ 
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นอกจากนัน้ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัส่งพนกังานไปอบรมเพิ่มพูนความรูภ้ายนอกกบัสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ในหลกัสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update 

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2562  

1. นายอนุ วอ่งสารกจิ ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถามดงันี้ 

 1.1 ขอทราบรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในส่วนของการประกนัภยั Motor และ Non-

Motor ตลอดจนแนวทางการด าเนินธุรกจิในการรบัประกนัภยัดงักลา่ว  

       ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร ชี้แจงต่อทีป่ระชมุดงันี้ 

       1) ในปี 2562 การรบัประกนัภยัของบริษทัฯ เติบโตขึ้นอย่างมากเป็นจ านวน 21.3 % เมื่อเทียบกบั

อุตสาหกรรมประกนัภยัซึ่งเติบโตเพียง 5.2% ท ัง้นี้  การเติบโตขึ้นแบบกา้วกระโดดดงักล่าวมีสาเหตุมาจาก 1) มีการ             

ควบรวมกิจการของบริษทัประกนัภยัขนาดกลาง ส่งผลใหม้ีการปรบัเปลี่ยนอนัดบัของบริษทัประกนัภยัที่มีส่วนแบ่ง

การตลาดสูงสุด บริษทัฯ จงึปรบักลยุทธก์ารด าเนินงานเพือ่ใหค้งรกัษาอนัดบัของบริษทัฯ ใหค้งไวท้ีอ่นัดบัที ่3 รองจาก

วริยิะประกนัภยั และทพิยประกนัภยั 2) บรษิทัฯ รกัษาสดัสว่นของการรบัประกนัภยั โดยในส่วนของ Motor อยู่ที ่40% 

- 43% และ Non-Motor อยู่ที ่57% - 60% เนื่องจากอตัราสว่นค่าสนิไหมทดแทน (“loss ratio”) ของการรบัประกนัภยั 

Motor จะอยู่ที ่70% ดงันัน้ หากการรบัประกนัภยัประเภท Motor ขยายตวัมาก บรษิทัฯ จะมคีวามเสีย่งทีสู่งมากขึ้น  

       2) ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล

กระทบต่อธุรกิจประกนัภยัเป็นอย่างมาก โดยผลกระทบเชิงบวก ไดแ้ก่ 1) บริษทัประกนัภยัสามารถออกผลติภณัฑเ์พือ่

รองรบัความเสี่ยงจากการติดเชื้ อ COVID-19 โดยบริษทัฯ เป็นบริษทัประกนัภยัแห่งแรกที่เสนอขายผลิตภณัฑ์

ประกนัภยัไวรสัโคโรนา ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2563 และ 2) การประกาศ

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสง่ผลให ้loss ratio ของบริษทัฯ ลดลง เนื่องประชาชนอยู่บา้น

และไมม่กีารใชพ้าหนะ ส าหรบัผลกระทบเชงิลบ ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัสง่ผลใหท้รพัยส์นิทีเ่ขา้สูร่ะบบประกนัภยั

ลดลง รวมถงึรายไดจ้ากเบี้ยประกนัภยัการเดนิทาง เบี้ยประกนัภยัขนสง่สนิคา้ทางทะเลและทางบก ลดลง 

       3) การด าเนินกิจการภายหลงัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษทัฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตไดถ้ึง 

8% เนื่องจาก การรบัประกนัภยัโครงการต่างๆ ของภาครฐั รวมถงึการทีภ่าครฐัสนบัสนุนใหม้ปีระชาชนเขา้ร่วมโครงการ

ประกนัภยั เช่น เกษตรกร นาขา้ว เพาะปลูก เป็นตน้  

 1.2 การประกนัภยั Motor มกีารประกนัภยัต่อหรอืไม ่

 ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า การประกนัภยั 

Motor เป็นความเสีย่งทีม่ลีกัษณะกระจายตวั ประกอบกบัทุนประกนัภยัสูงสุดอยู่ที่มูลค่าของรถ แมเ้ป็นความเสยีหาย

โดยสิ้นเชิงก็ยงัอยู่ภายใตศ้กัยภาพของบริษทัฯ ที่สามารถรองรบัความเสยีหายนัน้ๆ ได ้นอกจากนี้  ความเสยีหายไม่ได ้

เกิดขึ้นพรอ้มกนัท ัง้หมด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวประกอบกบัความม ัน่คงทางการเงนิของบริษทัฯ จึงไม่มกีารจดัสรรการ

ประกนัภยัต่อในสว่นของการประกนัภยั Motor 

1.3 บริษทัฯ มีประกนัภยัในส่วนอื่นที่สามารถทดแทนการประกนัภยั Non-Motor เช่น ประกนัภยัทาง

อากาศ ทีเ่บี้ยประกนัภยัรบัลดลงหรอืไม ่ 

      ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร ชี้แจงต่อทีป่ระชมุวา่ เบี้ยประกนัภยัรบั

รวมในส่วน Non-Motor ที่ลดลงมีจ านวนไม่มากนัก อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดเ้ร่งผลกัดนัใหม้ีการเติบโตของงาน

รบัประกนัภยัในส่วนอื่นเพื่อใหค้รอบคลุมเบี้ยประกนัภยัในส่วนที่อาจลดลง เช่น การประกนัภยัทรพัย์สินแบบ 

industrial all risk ในโครงการใหญ่ๆ ตลอดจนการรบัประกนัภยัทีเ่กดิขึ้นจากความเสีย่งภยัต่างๆ ทีเ่พิม่ขึ้นในปจัจบุนั 
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1.4 บรษิทัฯ มกีารลงทนุในต่างประเทศอย่างไร 

      ดร.อภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ มีการ

ลงทุนในต่างประเทศในรูปของบริษทัร่วม ซึง่ต ัง้อยู่ทีป่ระเทศกมัพูชาและสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ส าหรบั

อกีแหง่หนึ่งยงัอยู่ระหวา่งการเปิดส านกังานผูแ้ทนเพือ่ท  าการตลาดในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ ยงัเป็นพนัธมติรทางธุรกจิในรูปแบบ fronting partner กบับรษิทัประกนัภยัต่างประเทศอกีทางหนึ่งดว้ย  

1.5 บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทนุในปจัจบุนัซึง่เป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิไมด่อีย่างไร  

      นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า ขณะนี้บริษทัฯ ยงัไม่มกีารลงทุนในหุน้ใดๆ 

เนื่องจากตอ้งรอเวลาเพือ่ใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตวั 
 

เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คี าถามเพิม่เตมิแลว้ ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงาน

ประจ าปี 2562 ตามทีเ่สนอ 

 

วาระท่ี 3 รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหว่างกาล คร ัง้ท่ี 4 ของปี 2562 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดร้ายงานการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ครัง้ที่ 4 ของปี 2562 

ดงันี้ 

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัฯ จึงมีความ

จ าเป็นตอ้งเลือ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่27 ซึง่ก าหนดไวเ้ดมิวนัที ่24 เมษายน 2563 ท ัง้นี้ เพือ่ลดผลกระทบต่อ

สทิธิในการรบัเงนิของผูถ้อืหุน้จากการเลือ่นประชุมดงักลา่ว บริษทัฯ จึงมมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่4 

ของปี 2562 จากก าไรสุทธิของบรษิทัฯ ทีป่รากฎในงบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 แทนการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี ในอตัราหุน้ละ 5 บาท เฉพาะผูถ้อืหุน้ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อ           

ผูถ้ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที่ 13 มีนาคม 2563 โดยไดท้  าการจ่ายเงนิปนัผลในวนัที่ 11 

พฤษภาคม 2563 ทีผ่่านมา ซึง่เมือ่รวมกบัเงนิปนัผลระหวา่งกาลทีจ่่ายไปแลว้หุน้ละ 9 บาท รวมเป็นการจ่ายเงนิปนัผลใน

อตัราหุน้ละ 14 บาท ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไมเ่สนอการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 อกี 

อนึ่ง ในรอบปี 2562 บริษทัฯ มกี าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้2,451,281,469.- บาท ขาดทุนเบด็เสร็จ

อื่นส  าหรบัปีที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 139,952,043.- บาท และก าไรสะสมที่ยงัไม่ได ้

จดัสรรยกมา 2,870,358,577.- บาท รวมเป็นก าไรสะสมก่อนการจดัสรร 5,181,688,003.- บาท โดยจ่ายเงนิปนัผล

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 14 บาท จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ รวมเป็นเงนิ

ท ัง้สิ้น 1,490,580,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการไดอ้นุมตัิใหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ รวม 4 คร ัง้ โดยมี

รายละเอยีดการจดัสรรก าไรดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วย : พนับาท 
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จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 4 ของปี 

2562  
 

เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คี าถามเพิม่เตมิแลว้ ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่4 ของปี 2562 ตามทีเ่สนอ 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาใหส้ตัยาบนัส าหรบัการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทท่ีไดก้ระท าในระหว่างท่ีมีการเลื่อน

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

นางศรจีติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้ อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหบ้ริษ ัทฯ ตอ้งท าการเลื่อนการประชุมสาม ัญ ผูถ้ือหุ น้  ซึ่งท  าให ้

คณะกรรมการบริษทัยงัคงปฏบิตัิหนา้ทีแ่ละด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่เคยไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

คร ัง้ก่อน จนกว่าจะมกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 ซึ่งการด าเนินการบางประการจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพจิารณา

อนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหส้ตัยาบนัส าหรบัการด าเนินการของ

คณะกรรมการบรษิทัทีไ่ดก้ระท าในระหวา่งทีม่กีารเลือ่นประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1. พจิารณาใหส้ตัยาบนัส าหรบัการปฏบิตัิหนา้ที่ของกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 โดยได ้

ปฏบิตัิหนา้ทีต่่อไป จนกว่าจะมกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่27 และไดม้กีารพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

2. พจิารณาใหส้ตัยาบนัส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 โดยไดค้งอตัราค่าตอบแทนเดิมที่เคย

ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ก่อน จนกว่าจะมกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ั้งที ่27 และไดม้กีารพจิารณา

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 

 

 

 

 

 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่1 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,410  319,410 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่2 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,410 319,410 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่3 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,410 319,410 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่4 (ปี 2562) / จ่ายเงนิปนัผลครัง้สุดทา้ย 

(ปี 2561) ในอตัรา 5 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 

532,350 532,350 

จดัสรรเป็นเงนิส  ารองอืน่ --  3,900,000 

ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรยกไป 3,691,108 2,870,359 

รวม 5,181,688 8,260,939 
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3. พจิารณาใหส้ตัยาบนัส าหรบัผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยไดใ้หผู้ส้อบบญัชี

รายเดมิทีเ่คยไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ก่อนสามารถจดัท ารายงานงบการเงนิและรายงานการด ารง

เงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่งของบริษทัฯ ไดต่้อไป ดว้ยอตัราค่าตอบแทนเดมิทีเ่คยไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญั            

ผูถ้อืหุน้คร ัง้ก่อน จนกว่าจะมกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 และไดม้กีารพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนด

ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

  จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการใหส้ตัยาบนัส าหรบัการด าเนินการของ

คณะกรรมการบรษิทัทีไ่ดก้ระท าในระหว่างทีม่กีารเลือ่นประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมติ

ดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมมีติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากใหส้ตัยาบนัส าหรบัการด าเนินการของคณะกรรมการ

บริษทัที่ไดก้ระท าในระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ตามที่เสนอ  ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ม ี               

ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 16 ราย เป็นการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ                

6 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้21,482 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 242 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,117,902 

หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่4 ดงันี้ 
 

ผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 4: 

            เหน็ดว้ย     53,099,702         เสยีง   (  99.9657 %)     

            ไมเ่หน็ดว้ย             0         เสยีง   (   0.0000 %)   

            งดออกเสยีง       18,200       เสยีง   (   0.0343 %)   

            บตัรเสยี                0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

นางศรีจติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการ               

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏในหนา้  79-139 ของรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดส้่ง

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบังบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จของบรษิทัฯ  

1. นายอนุ วอ่งสารกจิ ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถามดงันี้  

   1.1 สาเหตทุีส่นิทรพัยข์องบรษิทัฯ มจี  านวนลดลง  

        ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร ชี้แจงต่อทีป่ระชุมวา่ ในปลายปี 2562 

ตลาดหลกัทรพัยม์คีวามผนัผวน ราคาหุน้ลดลง ส่งผลใหเ้กิดการลดลงของมูลค่าเงนิลงทุนเผื่อขายและสนิทรพัยก์าร

ลงทนุเผือ่ขาย 
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   1.2 สาเหตทุีบ่ญัชเีงนิส  ารองอืน่มจี  านวนเพิม่ขึ้นในปี 2562 

       นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

เกดิจากการแยกบญัชกี าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรจ านวน 3,900 ลา้นบาท มารวมไวใ้นบญัชเีงนิส  ารองอืน่ 

   1.3 ผลกระทบจากการปรบัใชม้าตรฐานทางบญัชใีหม ่ในปี 2563 

        นางศรีจติรา ประโมจนีย ์ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า 

ส  าหรบัมาตรฐานทางการบญัช ีTFRS 9 เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิฉบบัเต็มเป็นสว่นทีเ่กี่ยวกบัสนิทรพัยจ์ะน ามาใชค้วบคู่

ไปกบัมาตรฐานทางการบญัชี TFRS 17 เรื่องสญัญาประกนัภยั โดยจะเริ่มประมาณปี 2567 ท ัง้นี้  ในปี 2563 ทาง               

บรษิทัฯ มกีารเริ่มใชแ้นวปฏบิตัขิองมาตรฐานทางการบญัช ีIFRS 9 บางส่วน ในไตรมาสที ่1 ของปีนี้ดว้ย สว่นมาตรฐาน

ทางการบญัชี TFRS 16 เรื่องสญัญาเช่าไดม้กีารเริ่มปฏิบตัิในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะ

การเงนิตน้งวด ประมาณ 700 ลา้นบาท  

   1.4 สาเหตุของการติดลบในงบกระแสเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ในหนา้ 87 ของรายงานประจ าปี

ของบรษิทัฯ 

       นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดทีล่ดลงดงักลา่วเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการบรหิารเงนิ ซึง่อาจเพิม่ขึ้นหรอืลดลงได ้

2. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผู ถ้ือหุ น้รายยย่อย มีขอ้ เสนอแนะว่า บริษ ัทฯ ควรเพิ่ม เติม

รายละเอยีดบางประการในรายงานประจ าปีเพือ่สรา้งความชดัเจนมากขึ้น เช่น Net Debt Equity Ratio และ Growth 

Ratio เป็นตน้ 
 

เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คี าถามเพิม่เตมิ ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุโดยเสยีงขา้งมากมมีติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ สิ้นสุด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีเ่สนอ ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที ่5 ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เติม รวม

จ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 242 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,117,902 หุน้ จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงใน

วาระที ่5 ดงันี้  
 

ผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 5: 

 เหน็ดว้ย     53,094,002         เสยีง   ( 99.9550 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย             0          เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง     23,900   เสยีง   (   0.0450 %)   

 บตัรเสยี                0   เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วาระท่ี 6  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้  
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นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ปจัจุบนัคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนท ัง้สิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามญั

ประจ าปีทุกคร ัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งในอตัราหนึ่งในสาม ท ัง้นี้  กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ

ดงักล่าว อาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้โดยในปีนี้ มีกรรมการที่ต ้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

จ านวน 4 ทา่น ดงันี้ 

1. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั   กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุวรรณ  แทนสถติย ์     กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3. นายวรีะศกัดิ์  สุตณัฑวบูิลย ์   กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

   และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ลุ    กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 
 

คณะกรรมการบริษทั ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอ

วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ผ่าน

ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 พรอ้มท ัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักลา่ว

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ยนัน้ ปรากฏวา่ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุและเสนอ

ชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา ไดพ้จิารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัถงึคุณสมบตัิ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญ 

คุณธรรมและจริยธรรม ประวตัิการท างานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบตัิงานแลว้ว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมกบัการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จงึมมีติเหน็ชอบและอนุมตัิใหเ้สนอรายชื่อกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ท่าน 

ไดแ้ก่ (1) นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั (2) นายสุวรรณ แทนสถติย ์(3) นายวรีะศกัดิ์ สุตณัฑวบูิลย ์และ             

(4) นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล ต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีก

วาระหนึ่ง  

ท ัง้นี้  คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า กรรมการท ัง้ 4 ท่าน อนัประกอบไปดว้ยผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็น

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสชั (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย ์          

(3) นายวรีะศกัดิ์ สุตณัฑวบูิลย ์ซึง่สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง โดย

กรรมการอสิระท ัง้ 3 ทา่น แมจ้ะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนัน้ ท่านไดน้ าประสบการณ ์ความรู ้

ความเชี่ยวชาญ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยุทธแ์ละการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ เป็นอย่าง

ด ีและส าหรบักรรมการอกี 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล ท่านเป็นกรรมการทีม่คีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ รวมถงึ

ประวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส  

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าว โดย

ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีง ไดโ้ปรดยกมอืเพือ่ลงมตเิป็นรายบคุคล หาก

ไมม่ผูีถ้อืหุน้ยกมอืจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้มมีติเหน็ชอบกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้

บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้ือหุน้ทุกรายที่เขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากเสร็จสิ้นการประชุมท ัง้กรณีที่          

ผูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
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จากนัน้ นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ ไดป้ระกาศชื่อบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงมติเป็น

รายบคุคล จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงเพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรษิทัฯ เป็นรายบคุคล ไดด้งันี้ 
 

1. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

   ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 242 ราย               

นบัจ านวนหุน้ได ้53,117,902 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั ไดด้งันี้  
 

 เหน็ดว้ย      53,112,588        เสยีง    (99.9900 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย         5,314 เสยีง    ( 0.0100 %)    

 งดออกเสยีง             0     เสยีง    ( 0.0000 %)  

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  
 

2. นายสุวรรณ แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)      

   ในระหว่างนี้ ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม เติม รวมจ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 242 ราย                 

นบัจ านวนหุน้ได ้53,117,902 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายสุวรรณ แทนสถติย ์ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย      53,111,048 เสยีง    (99.9871 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย         6,854     เสยีง    ( 0.0129 %)    

 งดออกเสยีง             0      เสยีง    ( 0.0000 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)     
 

3. นายวรีะศกัดิ์ สุตณัฑวบูิลย ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

                               และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

   ในระหวา่งนี้ มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จ านวน 1 ราย โดยเป็นการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 1 ราย 

นบัจ านวนหุน้ได ้112 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 243 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,118,014 หุน้ จึง

สรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายวรีะศกัดิ์ สุตณัฑวบูิลย ์ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย      53,111,160        เสยีง    (99.9871 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย         6,854         เสยีง    ( 0.0129 %)    

 งดออกเสยีง             0        เสยีง    ( 0.0000 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  
 

4.  นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 243 ราย                  

นบัจ านวนหุน้ได ้53,118,014 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ   ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย     53,113,054         เสยีง    (99.9907 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย         4,960        เสยีง    ( 0.0093 %)    

 งดออกเสยีง             0 เสยีง    ( 0.0000 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  
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มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากมมีติใหก้รรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

1. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุวรรณ          แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

3. นายวรีะศกัดิ์  สุตณัฑวบูิลย ์   กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล                 

    และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นายพนสั   ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 
 

ดงันัน้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. นายสงิห ์  ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ  ดศิกลุ  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

7. นายสุวรรณ     แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

8. นายวรีะศกัดิ์    สุตณัฑวบูิลย ์  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

     และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

9. นางณินทริา  โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

10. นายซาโตรุ  โอกรุะ  กรรมการอสิระ  

11. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

12. นายอภสิทิธิ์  อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 

 ประธานไดม้อบหมายให ้นายสิงห์ ต ังทตัสวสัดิ์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมไดม้มีติอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร ซึ่งเมื่อจดัสรรแลว้เป็นจ านวนเงนิที่ใชจ้ริง 10,890,000.- บาท                

ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในหนา้ 148 - 149  ของรายงานประจ าปี 2562 
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ในปี 2563 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาเปรยีบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ และ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบยีนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกนัหรือที่มขีนาดและผลประกอบการ

ใกลเ้คียงกนัแลว้ เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิและใหค้วามเหน็ชอบค่าตอบแทนของ

กรรมการส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท พรอ้มมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าวต่อไป ดงัสรุปหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชมุประจ าปี 2563 ทีข่ออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

หน่วย : บาท 

                                              ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชมุ/คน/ปี         แบง่จ่ายรายไตรมาส 

- ประธานกรรมการ   2,000,000.-     500,000.- 

- กรรมการ     1,000,000.-     250,000.- 

- กรรมการตรวจสอบ  400,000.-                        100,000.- 

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 100,000.-          - 

- กรรมการธรรมาภบิาล 100,000.-          -  
 

ท ัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงเห็น

ดว้ยไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ       

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุสอบถามเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 

1. นายอนุ วอ่งสารกจิ ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามถงึเหตผุลของการเพิม่ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563  

   นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ชี้แจงต่อที่

ประชุมว่า เนื่องจาก บริษทัฯ ไม่ไดป้รบัขึ้นค่าตอบแทนกรรมการมาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกนั ซึ่งการปรบัเพิ่มดงักล่าว 

บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาจากผลประกอบการในปีทีผ่่านมา พรอ้มท ัง้เปรยีบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ และค่าตอบแทน

กรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกนัหรือที่มีขนาดผลประกอบการที่ใกลเ้คียง แลว้    

จงึเหน็สมควรในการปรบัขึ้นค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2563 

2. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผูถ้ือหุน้รายย่อย มีขอ้เสนอแนะใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินโบนัสประจ าปีให ้

คณะกรรมการ เพือ่ประโยชนท์างภาษ ี
 

เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คี าถามเพิม่เตมิ จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมมีติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มา

ประชุมเห็นดว้ยใหจ้่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษทั ส  าหรบัปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 

16,000,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรต่อไป ท ัง้นี้                 

ในวาระที ่7 ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 243 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้

53,118,014 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่7 ได ้ดงันี้ 
 

ผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 7: 

 เหน็ดว้ย     53,112,314         เสยีง   (  99.9893 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย             0         เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง       5,700        เสยีง   (   0.0107 %)   

 บตัรเสยี                0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 



หน่วย : บาท 
 

(14) 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อ             

ที่ประชุมว่า บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ไดผ้่านการพิจารณาแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 26 ใหเ้ป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ซึ่งบดันี้  ครบก าหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณา

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2563 โดยเสนอใหบุ้คคลของบริษทั ส  านักงาน อีวาย จ ากดั             

ดงัรายนามต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

1) นางสาวรชัดา   ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4951 และ/หรอื 

2) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรอื 

3) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรอื 

4) นางสาวณรศิรา ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั ส  านกังาน อีวาย  จ ากดั จดัหา 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้

นอกจากนี้ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 2,850,000.- 

บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2563 

(1) 

ปี 2562 

(2) 

เพิม่ขึ้น 

(3) = (1)-(2) 

% 

1.ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ   

  สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

1,460,000 

 

1,370,000 

 

90,000 

 

6.56 

2.ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของ   

  บรษิทัฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 250,000 บาท 

 

750,000 

 

690,000 

 

60,000 

 

8.69 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุ 

  ตามระดบัความเสีย่ง (30 มถินุายน 2563) 

 

160,000 

 

150,000 

 

10,000 

 

6.66 

4.ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงนิกองทนุ 

  ตามระดบัความเสีย่ง (31 ธนัวาคม 2563) 

 

480,000 

 

450,000 

 

30,000 

 

6.66 

5.ค่าบรกิารอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี - - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,850,000 2,660,000 190,000 7.14 



(15) 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบและผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รบัผดิชอบหน่วยงานฝ่ายบญัชีและการเงนิได ้

พจิารณาภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2562 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัชีอื่นๆ 

แลว้เหน็วา่ บรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลมาโดยตลอด รวมถงึ

มปีระสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชใีหก้บับรษิทัประกนัวนิาศภยัอกีหลายแห่ง ท ัง้ยงัไมม่คีวามสมัพนัธ ์และ/หรอืส่วนได ้

เสียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ่ง                  

ค่าสอบบญัชีในปี 2563 จ านวน 2,850,000.- บาท เมื่อเปรียบเทยีบกบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของปี 2562 จ านวน

ท ัง้สิ้น 2,660,000.- บาท แลว้พบว่าค่าสอบบญัชีปี 2563 มกีารปรบัราคาเพิ่มขึ้น 190,000.- บาท หรือประมาณรอ้ยละ 

7.14 ของค่าสอบบญัชปีี 2562 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 

 จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ผูส้อบบญัชสี  าหรบัปี 2563  

1. นายอนุ วอ่งสารกจิ ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามถงึเหตผุลของการเพิม่ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชใีนปี 2563 และ

สอบถามถงึรายละเอยีดของค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง  

      1) นายกองเอกเปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อ                  

ทีป่ระชุมว่าบริษทัฯ ไดพ้จิารณาภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2562 กบัการใหบ้รกิารของบริษทั           

ผูต้รวจสอบบญัชอีืน่ๆ เหน็วา่ บรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล  

      2) นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์หุน้ส่วน (Partner) ของบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ชี้แจงต่อทีป่ระชุม

เพิ่มเติมว่า ส  าหรบัค่าสอบทานรายงานด ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสี่ยง เป็นรายการที่ทางส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัไดก้ าหนดใหบ้ริษทัประกนัวินาศภยัท ารายงาน และก าหนดใหบ้ริษทั        

ผูต้รวจสอบบญัชีสอบทาน ซึ่งรายการดงักล่าวคือรายการที่ 3 และ 4 ซึ่งปรากฎอยู่ในหนงัสอืเชิญประชุม โดยรายการ

ขา้งตน้นัน้มขีอบเขตการตรวจสอบที่แตกต่างกนั จงึเป็นสาเหตุทีท่  าใหค่้าธรรมเนียมมคีวามแตกต่าง นอกจากนี้  ในส่วน

ของการเพิม่ค่าตอบแทนในปี 2563 เป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานทางบญัชทีีเ่พิม่เตมิอนัท าใหผู้ต้รวจสอบบญัชมีจี  านวน

งานตรวจทีเ่พิม่ขึ้น  

 2. นายสถาพร โคธีรานุรกัษ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่า การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศค านวณรายไดแ้ละ

การบนัทกึบญัชขีองบรษิทัฯ จะสง่ผลใหค่้าตอบแทนผูส้อบบญัชลีดลงหรอืไม ่ 

      นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์หุน้ส่วน (Partner) ของบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

หากใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศค านวณรายไดแ้ละการบนัทกึบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัผูส้อบบญัชีก็จ  าเป็นตอ้งมทีมีงาน

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาตรวจสอบระบบเทคโนโลยดีงักลา่วดว้ย ซึง่ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชกี็ยงัคงตอ้งมอียู่ 
 

 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คี าถามเพิม่เตมิ จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ใหบุ้คคลของบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัรายนาม

ต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

1) นางสาวรชัดา   ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4951 และ/หรอื 

2) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรอื 

3) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรอื 

4) นางสาวณรศิรา ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

 

 



(16) 

 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให บ้ริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา         

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 2,850,000.- บาท  
 

ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย โดยเป็นการเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยตนเอง 1 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้100 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุท ัง้สิ้น 244 ราย นบัจ านวนหุน้

ได ้53,118,114 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยี 

 

ผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 8 : 

 เหน็ดว้ย     53,118,114         เสยีง   ( 100.0000 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย             0         เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง            0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 บตัรเสยี                0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วาระท่ี 9 พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่จะมผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ๆ เพือ่พจิารณาหรอืไม่  
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้             

คร ัง้ที ่27 นี้ ไดด้  าเนินการมาครบทกุระเบยีบวาระแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอืน่ๆ ได ้ 

1. นายสถาพร โคธีรานุรกัษ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถามดงันี้ 

   1.1 การทีบ่ริษทัฯ ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศค านวณรายไดเ้บี้ยประกนัภยัรบัมคีวามเสีย่งหรือไม่ การ

วเิคราะหเ์ปรียบเทยีบรายไดเ้บี้ยประกนัภยัแบบแยกย่อยมวีธิีการและลกัษณะอย่างไร และการปรบัปรุงบญัชีโดยผ่าน

ใบส าคญัรายวนัท ัว่ไป (“Journal Voucher”) มมีลูค่าเทา่ไร 

       ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร ชี้แจงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัฯ ไดม้กีาร

ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ปฏบิตังิานอย่างท ัว่ถงึและเป็นระบบ โดยกระบวนการท างานมกีารออกแบบใหส้ามารถเชื่อมต่อขอ้มลูได ้

ในทนัทีและมกีารจดัเก็บประวตัิในการประมวลผลขอ้มูล อีกท ัง้บริษทัฯ มีการจดัท ารูปแบบในการตรวจสอบระบบที่

ชดัเจนเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดของระบบทีจ่ะเกดิขึ้น 

นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์หุน้ส่วน (Partner) ของบริษทั ส  านักงาน อีวาย จ ากดั ชี้ แจงต่อ                 

ทีป่ระชมุเพิม่เตมิดงันี้ 

        1) การเปรียบเทียบรายไดเ้บี้ยประกนัแบบแยกย่อย คือ การลงรายละเอียดวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ

ประเภทผลติภณัฑ ์ในรูปแบบของรายได ้และ Ratio ซึ่งถา้ไม่มสีิ่งผิดปกติและเป็นไปตามที่ผูส้อบบญัชีคาดการณ์ไว ้

แสดงใหเ้หน็วา่การตรวจสอบทีผ่่านมาท ัง้ปีนัน้เป็นตวัเลขทีถ่กูตอ้ง  

        2) จากการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีไมพ่บรายการ Journal Voucher ทีผ่ดิปกตแิต่อย่างใด 
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   1.2 การปฏิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชี ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท  ากบัลูกคา้ มผีลกระทบต่อ

บรษิทัฯ อย่างไร 

       นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์หุน้สว่น (Partner) ของบรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั ชี้แจงต่อทีป่ระชุม

วา่มาตรฐานทางบญัชี ฉบบัที ่15 ส่งผลต่อธุรกิจประกนัชีวติโดยตรงมากกว่าธุรกิจประกนัวนิาศภยั ดงันัน้มาตรฐานทาง

บญัชฉีบบัที ่15 จงึไมส่ง่ผลกระทบแก่บรษิทัฯ แต่อย่างใด 

   1.3 การปฏบิตัิตามมาตรฐานทางบญัช ีTFRS 9 มผีลกระทบต่องบการเงนิในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 และ

งบการเงนิปี 2563 อย่างไร 

       นายเอกมล องัค์วฒันะ รองผูอ้  านวยการ ส านกัการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ ยงัไม่ไดใ้ช ้

มาตรฐานทางบญัชี TFRS 9 อย่างเต็มรูปแบบ บริษทัฯ ใชแ้นวทางปฏบิตัิตามทีส่ภาวชิาชพีบญัชกี าหนด ซึง่ผลกระทบที่

เกิดขึ้นไดแ้ก่ 1) บริษทัฯ ตัง้ส  ารองหนี้ สงสยัจะสูญของลูกหนี้ เงนิกู ้โดยวิธี expected credit loss ตามแนวปฏิบตัิ

ทางการบญัชีฉบบัใหม ่ท าใหต้อ้งค านวณค่าความเสีย่งหรือความเสีย่งทางดา้นเครดติของลูกหนี้ทีจ่ะเกดิขึ้นตัง้แต่วนัแรก 

บริษทัฯ จงึเกิดผลขาดทุนดา้นเครดติลูกหนี้ทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 43 ลา้นบาท  2) ในการค านวณเงนิลงทุนท ัว่ไป

ของหุน้นอกตลาด บริษ ัทฯ ตอ้งปรบัวิธีการค านวณโดยใชท้ฤษฎีทางการเงิน เช่น discount cash flow  หรือ 

dividend discount model ท าใหม้ลูค่าหุน้เพิม่สูงขึ้น 

   1.4 การขาดทนุจากการวดัมลูค่าในเงนิลงทนุเผือ่ขายทีเ่พิม่ขึ้นจากปี 2561 เกดิจากการลงทนุกลุม่ใด  

       ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร ชี้แจงต่อทีป่ระชมุวา่ บรษิทัฯ ลงทนุใน

รูปแบบ strategic investment ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั 

(มหาชน) และ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) โดยมสีดัส่วนเป็น 70% ของการลงทุนท ัง้หมด ดงันัน้ เมื่อ

ตลาดเกิดการผนัผวนจงึส่งผลถงึการลดลงของมูลค่าเงนิลงทนุของบริษทัฯ อย่างไรก็ด ีการปรบัวธิีการค านวณมลูค่าหุน้

นอกตลาดตามทีก่ลา่วขา้งตน้ท าใหผ้ลขาดทนุลดลง  

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ือหุน้รายย่อย สอบถามถงึการด าเนินการของบริษทัฯ ภายใตส้ภาวะการแข่งขนั

ทางดา้นราคา 

   ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า ในปจัจุบนัเรื่องราคา

เป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสนิใจเลอืกซื้อสินคา้ อย่างไรก็ตาม นโยบายของบริษทัฯ คือการสรา้ง             

ดุลยภาพระหว่างการเติบโตของบริษทัฯ และผลประกอบการของบริษทัฯ ดงันัน้ การก าหนดเบี้ยประกนัภยัของบรษิทัฯ 

จงึตัง้อยู่บนพื้นฐานของขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัอตัราความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึ้น 

3. นายณรงฤทธิ์ ปฏิทนิ ผูร้บัมอบฉนัทะจาก บริษทั เท็กซไ์ทลเ์พรสทจี จ ากดั (มหาชน) สอบถามถงึสาเหตุ

การเพิม่ขึ้นของ loss ratio ในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 ซึง่ช่วงเวลาดงักลา่วอยู่ภายใตพ้ระราชก าหนดการบรหิารราชการ

ในสถานการณฉุ์กเฉิน 

   ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า สาเหตุการเพิม่ขึ้น

ของ loss ratio ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ส่วนหนึ่งเกิดจากการท าจ่ายค่าสนิไหมประกนัภยัอุบตัิเหตุส่วนบุคคลของ

กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ นอกจากนี้  พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศออกมาปลายเดือน

มนีาคม ท าใหม้กีารแจง้เรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนเพิม่ขึ้น เนื่องจาก ไม่ไดใ้ชย้านพาหนะจงึเป็นโอกาสในการน ารถเขา้

ซอ่มแซม 
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4. นางสาวณัฐชานนัท ์ชาญสิริธนภทัร ผูถ้ือหุน้รายย่อย สอบถามถึงรายละเอียดช่องทางการจดัจ าหน่าย

ประกนัภยัทางออนไลน ์หรอืทาง mobile application 

   ดร.อภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า บริษทัฯ ไดพ้ฒันา 

online platform เพื่อเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ผ่านช่องทาง social media เช่น 

Facebook, Twitter และ Line application และใชเ้ทคโนโลยี chat bot เพื่อลดอตัราก าลงัคน นอกจากนี้  บริษทัฯ 

ยงัไดอ้อกแบบ online platform เพื่อใหเ้กิดการเชื่อมต่อกบัระบบของคู่คา้ไดอ้ย่างงา่ยและรวดเร็วผ่าน application 

interface ซึง่การพฒันา online platform ดงักลา่วจะสามารถลดตน้ทุนการท าธุรกรรมได ้อนัท าใหผู้เ้อาประกนัภยัได ้

ประโยชนเ์นื่องจากเบี้ยประกนัภยัทีล่ดลงดว้ย 

5. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้เสนอแนะใหบ้ริษทัฯ กระจายการลงทุนเพื่อ

ลดความเสีย่งของบรษิทัฯ และเพือ่สรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจดา้นอื่นๆ ตลอดจนเสนอใหบ้ริษทัฯ จดัท า roadshow 

ไปยงัต่างประเทศ เช่น ประเทศสงิคโปร ์หรอื ฮ่องกง เป็นตน้ 
 

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านที่ไดเ้ขา้ร่ วม

ประชมุ 
 

อนึ่ง ในระหว่างการด าเนินการประชุม มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เติม จึงท าใหจ้  านวนหุน้ของการลงมติใน

วาระต่างๆ มจี  านวนหุน้มากกวา่จ านวนหุน้ขณะทีเ่ริ่มเปิดประชมุ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชมุทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ ผูถ้อืหุน้ที่

มอบฉนัทะไดก้ าหนดการออกเสยีงลงคะแนนไวล้ว่งหนา้แลว้ 
 

ดงันั้น จึงสรุปจ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 93 ราย และโดยการมอบฉันทะ 151 ราย  

รวมท ัง้สิ้น 244 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,118,114 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 49.8902 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

(จ านวน 106,470,000 หุน้) 

 

เลกิประชมุเวลา 17.00 น. 

      

    

 

                 (นายชยั โสภณพนิช) 

        ประธานในทีป่ระชมุ 

 

 

  

 

 (นางศรจีติรา ประโมจนีย)์  

       เลขานุการบรษิทั 

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 


