
   

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 28 

ของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เมื่อเริ่มการประชุมมีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 189 ราย รวมทัง้สิ้น 204 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้55,021,399 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 51.6778 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด (จ านวน 106,470,000.- หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที ่42. 

 

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

 
นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์

เลขานุการบริษทั ท าหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 

 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 28 และ นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษทั  

ไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตลอดจนตวัแทนจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็น                

ผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ ดงัรายนามต่อไปนี้ 

 
1. คณะกรรมการบริษทัที่เขา้ร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการท ัง้หมด 

และทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษทั จ านวน 1 ท่าน โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้  

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

3. นายกองเอกเปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

5. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. หม่อมราชวงศศ์ุภดศิ ดศิกุล กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นายสุวรรณ    แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 
9. นางณินทริา โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

10. นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

 

11. นายซาโตรุ โอกุระ กรรมการอสิระ (เขา้ร่วมประชมุผ่านระบบ Microsoft Team) 

12. นายวรวทิย ์ โรจนร์พธีาดา ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษทั 
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2. คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ จ านวน 20 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสุพฒัน ์ อยู่คงพนัธุ ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

2. นางศรีจติรา ประโมจนีย ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั 

3. นายจกัรกริช ชวีนนัทพรชยั ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

4. นางสาวปวณีา  จูชวน ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

5. นายชวาล โสภณพนิช ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

6. นายต่อศกัดิ์ จงเกื้อตระกูล ทีป่รึกษาคณะผูบ้ริหาร 

7. นายอานนท ์ วงัวส ุ ทีป่รึกษาคณะผูบ้ริหาร 

8. นายสุชาต ิ จริายุวฒัน ์ ทีป่รึกษาคณะผูบ้ริหาร 

9. นางสาวลสา โสภณพนิช ผูอ้  านวยการ ธุรกิจนายหนา้ 

10. นายปิตพิงษ ์ ชาวชายโขง ผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้รายย่อย 

11. นายธีรยุทธ กิจวรพฒัน ์ ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทนุ 

12. คุณยิ่งยศ แสงชยั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต ์

13. คุณสราวุฏฐ ์ ดสีมบูรณ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทน 

14. หม่อมหลวงชลติพงศ ์สนิทวงศ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

15. นายวเิชยีร โมลวีรรณ รองผูอ้ านวยการอาวุโส ส านกัตรวจสอบ 

16. นายศุภชยั อศัวารกัษ ์ รองผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

17. นายเอนก คีรีเสถยีร รองผูอ้ านวยการอาวุโส ส านกัเลขานุการบริษทั 

  รกัษาการผูอ้ านวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

18. นายทศัพงศ ์ บศุยพลากร รองผูอ้ านวยการอาวุโส ธุรกิจสถาบนัการเงนิ  

19. นายเอกมล องัคว์ฒันะ รองผูอ้ านวยการส านกัการลงทนุ 

 20. นางสาวอมุาพร หวลบตุตา รองผูอ้ านวยการส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

  รองผูอ้ านวยการส่วนบริหารความเสีย่งองคก์ร 

 

3. ตวัแทนจากบริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ เขา้ร่วมประชมุ  

   จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ คุณรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์หุน้ส่วน (Partner) 

 

จากนัน้ นางศรีจติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

คร ัง้ที ่28 นี้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมอบหมายบริษทั ควดิแลบ จ ากดั เป็น

ผูใ้หบ้ริการระบบการประชุมซึ่งไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบ

ควบคุมการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์ากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA) และแจง้ถงึวธิีปฏบิตัิ

ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. วาระที่ตอ้งออกเสยีงลงมติ จะขอมตขิองผูถ้อืหุน้เป็นรายวาระ ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้มคีะแนน

เสยีงเท่าจ านวนหุน้ที่ถอือยู่ โดยถอืว่า หนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง เวน้แต่กรณีของคสัโตเดียนที่ไดร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม

โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
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2. กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะแบบ ก. สามารถลงคะแนนเสยีง โดยคลกิเลอืกปุ่ มใด

ปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เห็นดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” เพื่อใหร้ะบบท าการประมวลผล โดยบริษทัฯ จะ

ใหเ้วลาผูถ้อืหุน้ประมาณ1 นาทเีพือ่ลงคะแนนเสยีงในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนแต่ละวาระ หากไม่ท าเครื่องหมายใดๆ 

ลงในช่องลงคะแนนเสยีง ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 

3. กรณีผูร้บัมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผูถ้ือหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนา้ในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแลว้ บริษทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีงตามทีผู่ม้อบฉนัทะก าหนดไวใ้นระบบ ท่านทีร่บัมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชมุไม่

ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอีก เวน้แต่กรณีผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะมาแต่ผูถ้อืหุน้ไม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนไว ้ขอใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองตามวธิีการทีไ่ดแ้จง้มาแลว้ขา้งตน้ 

4. ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตัง้

กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบคุคล 

5. ในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุน้สามารถซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ไดโ้ดย

การพมิพข์อ้ความในหนา้ต่าง Chat แลว้คลกิทีปุ่่ มส่ง  

6. เมื่อบริษทัฯ ตอบค าถามในแต่ละวาระแลว้ บริษทัฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนการประชุมใหท้ี่ประชุมทราบ 

และเมือ่ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้จะถอืว่าการออกเสยีงลงมตใินวาระนัน้เป็นอนัสิ้นสุดลง 

 
เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ ดีน ั้น นางศรีจิตรา         

ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดข้อเชญิ นายวสนัต ์ครองม ีผูส้อบบญัชีอิสระจากบริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เพื่อเป็น

ตวัแทนผูถ้อืหุน้ในการเป็นพยานผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุคร ัง้นี้ดว้ย  

 

ที่ประชุมรบัทราบวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานจึงไดม้อบหมายให ้นางศรีจิตรา  

ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เป็นผูด้ าเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบยีบวาระการประชุม

ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่ไดส่้งส าเนาใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แลว้ ว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว

หรือไม ่ 

ปรากฏว่าไม่มผูีใ้ดขอแกไ้ข จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้คลกิเลอืกปุ่ มใดปุ่ ม

หนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เหน็ดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” เพือ่ใหร้ะบบท าการประมวลผล และเปิดโอกาสใหผู้ ้

ถอืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัรายงานการประชมุดงักลา่ว ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 

2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ทัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึง

สรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่1 ดงันี้  

 
 
 
 
 
 
 



(4) 

 
ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 1: 

 เหน็ดว้ย     55,021,399      เสยีง   ( 100.0000 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย              0       เสยีง   (    0.0000 %)   

 งดออกเสยีง             0     เสยีง   (    0.0000 %)     

 บตัรเสยี                 0 เสยีง   (    0.0000 %)     

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ไดร้ายงานจุดเด่นของการ

ด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 เปรียบเทยีบกบัปี 2562 ดงันี้  

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

                    2563            2562     เปลี่ยนแปลง %  

เบี้ยประกนัภยัรบั 22,858.2 21,008.9 8.8 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั 

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

 

2,873.1 

984.3 

39.3 

2,242.2 

1,078.3 

2.5 

 

28.1 

(8.7) 

1,472.0 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการรบัประกนัภยั 1,849.5 1,161.4 59.2 

รายไดสุ้ทธิจากการลงทนุ 1,360.6 1,624.6 (16.3) 

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 3,210.1 2,786.0 15.2 

หกั ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 504.5 334.7 50.7 

ก าไรสุทธิ 2,705.6 2,451.3 10.4 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 25.41 23.02 10.4 

 

ดร.อภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 

2563 เบี้ยประกนัภยัรบัของบริษทัฯ ปรบัตวัเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอตัรารอ้ยละ 8.8 และบริษทัฯ มีก าไรจากการรบั

ประกนัภยัหลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ จ านวน 2,873.1 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2562 รอ้ยละ 28.1 และเมือ่หกัค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินงานและตน้ทนุทางการเงนิแลว้ บริษทัฯ มกี าไรสุทธิจากการรบัประกนัภยัจ านวน 1,849.5 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2562 รอ้ยละ 59.2 โดยในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดสุ้ทธิจากการลงทุนจ านวน 1,360.6 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2562 รอ้ยละ 16.3 จึงท าใหบ้ริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวนเงินท ัง้สิ้น 2,705.6 ลา้นบาท 

เพิม่ขึ้นจากปี 2562 รอ้ยละ 10.4  

ทัง้นี้  ก าไรจากการรบัประกนัภยัหลงัหกัค่าใชจ้่ายสมทบส าหรบัการประกนัภยัในแต่ละประเภทในรอบปี 2563 

เปรียบเทยีบกบัปี 2562 ปรากฏตามรายละเอยีดดงันี้  
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 หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 เปลี่ยนแปลง (%) 

เบี้ยประกนัภยัรบั 22,858.2 21,008.9 8.8 

ก าไรจากการรบัประกนัภยั  

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

อคัคีภยั 

ตวัเรือ 

สนิคา้ 

ยานยนต ์

เบด็เตลด็ 

รวม 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

รวมก าไรสุทธิจากการรบัประกนัภยั 

 

 

466.1 

10.1 

113.7 

725.1 

1,558.1 

2.873.1 

(984.3) 

(39.3) 

1,849.5 

 

 

567.4 

9.4 

83.3 

382.2 

1,199.9 

2,242.2 

(1,078.3) 

(2.5) 

1,161.4 

 

 

(17.9) 

7.4 

36.5 

89.7 

29.9 

28.1 

(8.7) 

1,472.0 

59.2 

 

ส าหรบัเป้าหมายในปี 2564 บริษ ัทฯ มีเป้าหมายเบี้ยประกันภ ัยรบัรวม 24,000 ลา้นบาท หรือเติบโต              

รอ้ยละ 5 และคาดการณ์การเติบโต GDP (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) และการเติบโต

อตุสาหกรรมประกนัวนิาศภยั (TGIA) ในอตัรารอ้ยละ 2.5 – 3.5 และรอ้ยละ 3 ตามล าดบั จงึขอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 

นอกจากนี้  ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ไดร้ายงานต่อ 

ทีป่ระชุมถงึผลการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ว่า บริษทัฯ 

ยงัคงยึดม ัน่ในการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่างเคร่งครดั และมุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

ถูกตอ้งเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัิเรื่องการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัไวใ้น

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษทัฯ เพื่อใหก้รรมการและพนักงานยึดถือปฏิบตัิ ซึ่งในปี 2563     

บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมความรูใ้หแ้ก่พนกังาน เพื่อปลูกฝงัและเนน้การปฏบิตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั

อย่างเคร่งครดั รวมถงึก าหนดมาตรการเพิ่มเติมดา้นการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ นอกจากนี้  

ยงัจดัใหม้ีการประเมินผล ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบตัิอย่างสม า่เสมอ การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัที่บริษทัฯ ไดร้บัการรบัรองมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบในวนัที่ 21 สงิหาคม 

2564 บริษทัฯ ก าลงัด าเนินการเพือ่จะยื่นขอต่ออายุคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาสที่ 2/2564  

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563

ปรากฏว่าไม่มคี าถาม ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงาน

ประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการ               

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏในหนา้ 78 - 85 ของรายงานประจ าปี 2563 ที่ไดส้่ง

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จของบริษทัฯ ปรากฏวา่ไม่มคี าถาม ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที ่        

31 ธนัวาคม 2563 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วม

ประชมุเพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่3 ดงันี้  
 

ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 3: 

 เหน็ดว้ย     54,930,499         เสยีง   ( 99.8348 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย             0          เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง      90,900   เสยีง   (   0.1652 %)   

 บตัรเสยี                0   เสยีง   (   0.0000 %)   
 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมติัการจา่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงัหกั

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้2,705,596,047.- บาท ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรบัปีทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุใน

ภายหลงั 28,544,951.- บาท และก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา 3,691,108,003.- บาท บริษทัฯ จึงมกี าไรสะสมก่อน

การจดัสรร 6,368,159,099.- บาท  

คณะกรรมการบริษ ัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่ อพิจารณาอนุมตัิใหจ้ดัสรรเงินก าไร โดยจ่าย                

เงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 106,470,000.- หุน้ ในอตัราหุน้ละ 

15 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 1,597,050,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการไดอ้นุมตัิให ้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 3 คร ัง้ เป็นเงินหุน้ละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครัง้สุดทา้ยหุน้ละ 6 บาท 

ดงัรายละเอยีดการจดัสรรก าไรดงันี้         

                                                                                  หน่วย : พนับาท                                   

   2563  2562 

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

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

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

เงนิปนัผลครัง้สุดทา้ย ในอตัรา 6 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 638,820 532,350 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี 36,818 -- 

ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 4,734,291 3,691,108 

รวม 6,368,159 5,181,688 
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โดยบริษทัฯ ก าหนดใหว้นัศุกรท์ี่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิ 

ในการเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี คร ัง้ที่ 28 และสิทธิในการรบัเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผล              

ครัง้สุดทา้ยประจ าปี 2563 ในวนัศุกรท์ี ่7 พฤษภาคม 2564 

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผลและการจดัสรรก าไรประจ าปี 

2563 ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 

 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลและจดัสรรก าไร ประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที ่4 ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิ่มเติมจงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงใน

วาระที ่4 ได ้ดงันี้ 

 

ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 4: 

 เหน็ดว้ย     55,019,399         เสยีง   ( 99.9964 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย        2,000         เสยีง   (   0.0036 %)   

 งดออกเสยีง           0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 บตัรเสยี               0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วาระท่ี 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ปจัจุบนัคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิ้น 11 ท่าน และในการประชุมสามญั

ประจ าปีทุกคร ัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งในอตัราหนึ่งในสาม ท ัง้นี้  กรรมการซึ่งพน้ จากต าแหน่งตามวาระ

ดงักล่าว อาจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้โดยในปีนี้ มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

จ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช         กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นางณินทริา   โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

4. นายซาโตรุ   โอกุระ  กรรมการอสิระ 
 

คณะกรรมการบริษทั ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยสามารถเสนอ

วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ผ่าน

ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ ัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนัน้ ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุและเสนอ

ชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
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 คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา ไดพ้ิจารณารายชื่อบุคคลทัง้หมดที่ไดผ้่านกระบวนการสรรหาและกล ัน่กรองคุณสมบตัิตามที่

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงไดพ้ิจารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัถึง

คุณสมบตั ิประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวตัิการท างานทีโ่ปร่งใส รวมถงึผลการปฏบิตัิงาน

แลว้ว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จึงมีมติเห็นชอบและอนุมตัิใหเ้สนอรายชื่อกรรมการซึ่ง

พน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายชยั โสภณพนิช (2) นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช (3) นางณินทิรา 

โสภณพนิช และ (4) นายซาโตรุ โอกุระ ต่อที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั

ต่อไปอกีวาระหนึ่ง  

ทัง้นี้  คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า กรรมการท ัง้ 4 ท่าน อนัประกอบไปดว้ยผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็น

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช (2) นางณินทิรา โสภณพนิช (3) นายชาโตรุ                        

โอกุระ ซึง่สามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง โดยนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 

และนางณินทิรา โสภณพนิช ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนัน้ ท่านไดน้ าประสบการณ์ 

ความรู ้ความเชี่ยวชาญ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธแ์ละการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นอย่างดี และส าหรบักรรมการอีก 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายชยั โสภณพนิช ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ 

รวมถงึประวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส  

จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่ว โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตเิป็นรายบุคคล  
 

จากนัน้ นายสิงห ์ตงัทตัสวสัดิ์ ไดป้ระกาศชื่อบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหผู้ถ้ือหุน้ลงมติเป็น

รายบคุคล จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงเพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบริษทัเป็นรายบคุคล ไดด้งันี้ 
 

1. นายชยั    โสภณพนิช       ประธานกรรมการ  (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายชยั โสภณพนิช                

ไดด้งันี้  

 เหน็ดว้ย      51,587,210       เสยีง    (93.7584 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย       529,909 เสยีง    ( 0.9631 %)    

 งดออกเสยีง    2,904,280     เสยีง    ( 5.2785 %)  

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  
 

2.  นางสาวพจนีย ์   ธนวรานิช         กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนางสาวพจนีย ์     

ธนวรานิช ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย      54,399,086 เสยีง    (98.8690 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย       531,413       เสยีง    ( 0.9658 %)    

 งดออกเสยีง       90,900      เสยีง    ( 0.1652 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)     
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3.  นางณินทริา   โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล  (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนางณินทิรา      

โสภณพนิช ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย      54,398,236        เสยีง    (98.8674 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย       532,263        เสยีง    ( 0.9674 %)    

 งดออกเสยีง        90,900        เสยีง    ( 0.1652 %) 

 บตัรเสยี                 0      เสยีง    ( 0.0000 %)  
 

4.  นายซาโตรุ   โอกุระ  กรรมการอสิระ  (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้ ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เติม จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายซาโตรุ โอกุระ ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย     54,402,890         เสยีง    (98.8759 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย      527,609       เสยีง    ( 0.9589 %)    

 งดออกเสยีง      90,900        เสยีง    ( 0.1652 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  

 
มติท่ีประชุม: ที่ประชมุโดยเสยีงขา้งมากมมีตใิหก้รรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

1. นายชยั   โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช         กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นางณินทริา    โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

4. นายซาโตรุ    โอกุระ  กรรมการอสิระ 
 

ดงันัน้ คณะกรรมการของบริษทัฯ จะประกอบดว้ย 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายกองเอกเปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. นายสงิห ์  ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุวรรณ     แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

7. หม่อมราชวงศศ์ุภดศิ  ดศิกุล  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นางณินทริา  โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

9. นายซาโตรุ  โอกุระ  กรรมการอสิระ  

10. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ุล กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

11. ดร.อภสิทิธิ์  อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
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วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการอสิระเขา้ใหม่ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดป้ระชุมเมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อพจิารณา

สรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการที่ลาออก โดยเหน็ควรน าเสนอ

ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้นายธงชยั อานนัโทไทย เป็นกรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการ

ทีว่่างลงตามวาระทีเ่หลอือยู่นัน้ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่แทนต าแหน่ง

กรรมการที่ว่างลง ซึ่งไดผ้่านกระบวนการสรรหาและกล ัน่กรองคุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ  

สรรหาเสนอ รวมถงึไดพ้ิจารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เห็นว่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้

เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบตัิครบถว้น เหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมทัง้เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

มจีรรยาบรรณธุรกิจ วสิยัทศัน ์และทศัติที่ดีต่อองคก์ร มคีวามเต็มใจและพรอ้มที่จะปฏบิตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่าง

เต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ       

ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ด าเนินธุรกิจเดียวกนักบับริษทัฯ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์จงึเหน็ควรแต่งตัง้ นายธงชยั อานนัโทไทย เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ดี เนื่องดว้ยการเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงใกลก้ าหนดการประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี คร ัง้ที่ 28 ซึ่งก าหนดใหม้ีขึ้นในวนัที่ 23 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษทัจึงไดต้ระหนกัถึง

หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอแก่ผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้ทุกคน จึงมีมติเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้นายธงชยั อานนัโทไทย เป็นกรรมการอสิระ 

ทัง้นี้  ปจัจุบนั นายธงชยั อานนัโทไทย ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รบัผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง

และสายลูกคา้ธุรกิจรายปลกี ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ อีกท ัง้มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจสถาบนัการเงนิ ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการท าหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทัไดเ้ป็น

อย่างด ี 
 

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการอสิระเขา้ใหม่ 

ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 

 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นายธงชยั อานนัโทไทย เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่

6 ได ้ดงันี้ 
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ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 6: 

 เหน็ดว้ย      54,400,590         เสยีง   (  98.8717 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย       529,909          เสยีง   (   0.9631 %)   

 งดออกเสยีง       90,900           เสยีง   (   0.1652 %)   

 บตัรเสยี                  0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 
ดงันัน้ คณะกรรมการของบริษทัฯ จะประกอบดว้ย 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายกองเอกเปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. นายสงิห ์  ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุวรรณ     แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

7. หม่อมราชวงศศ์ุภดศิ  ดศิกุล  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นางณินทริา  โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

9. นายซาโตรุ  โอกุระ  กรรมการอสิระ  

10. นายธงชยั  อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 

10. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ุล กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

11. ดร.อภสิทิธิ์  อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 ที่ประชุมไดม้มีติอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรร ซึง่เมือ่จดัสรรแลว้เป็นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้ริง 13,670,000.- บาท 

ในปี 2564 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาเปรียบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ และ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกนัหรือที่มีขนาดและผลประกอบการ

ใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นชอบค่าตอบแทนของ

กรรมการส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท เท่ากบัปี 2563 ที่ผ่านมา พรอ้มมอบหมายให ้

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าวต่อไป ดงัสรุปหลกัเกณฑแ์ละ

รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชมุประจ าปี 2564 ทีข่ออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
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หน่วย : บาท 

                                              ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชมุ/คน/ปี          แบ่งจ่ายรายไตรมาส 
- ประธานกรรมการ 2,000,000.-  500,000.- 

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

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

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา                    100,000.-        - 

- กรรมการธรรมาภบิาล                                        100,000.-        -  
 

ทัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ที่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงเห็น

ดว้ยไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ       
 

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสอบถามเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 ปรากฏว่า

ไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมมีติโดยคะแนนเสยีงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงที่มาประชุมเห็นดว้ยใหจ้่าย

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษทั ส าหรบัปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 16,000,000.- บาท และ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรต่อไป ท ัง้นี้  ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม

เพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่7 ได ้ดงันี้ 

 

ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 7: 

 เหน็ดว้ย       51,894,800       เสยีง   (  94.3175 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย            106        เสยีง   (   0.0002 %)   

 งดออกเสยีง    3,126,493         เสยีง   (   5.6823 %)   

 บตัรเสยี                  0         เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วาระท่ี 8 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อ             

ที่ประชุมว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดผ้่านการพิจารณาแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 27 ใหเ้ป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ซึ่งบดันี้  ครบก าหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณา

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2564 โดยเสนอใหบุ้คคลของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั             

ดงัรายนามต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 

1) นางสาวรชัดา    ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4951 และ/หรือ 

2) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรือ 

3) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรือ 

4) นางสาวณริศรา   ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

 



หน่วย : บาท 
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้
 

นอกจากนี้  ขอใหท้ี่ประชมุพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 2,850,000.- 

บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  
 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบและผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รบัผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบญัชีและการเงิน  

ไดพ้ิจารณาภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2563 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัช ี

อื่นๆ แลว้เห็นว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษทัที่มชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลมาโดยตลอด 

รวมถงึมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชใีหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอกีหลายแหง่ ทัง้ยงัไม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/หรือ  

ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผู ท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว                

ซึง่ค่าสอบบญัชใีนปี 2564 จ านวน 2,850,000.- บาท เท่ากบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชขีองปี 2563 ทีผ่่านมา 
 

 จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2564 ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 

 
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ใหบุ้คคลของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัรายนาม

ต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 

1) นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4951 และ/หรือ 

2) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรือ 

3) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรือ 

4) นางสาวณริศรา   ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

 

 

ปี 2564 ปี 2563 เพิม่ขึ้น % 

1.ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบริษทัฯ   

  สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

1,460,000 

 

1,460,000 

 

- 

 

- 

2.ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของ   

  บริษทัฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 250,000 บาท) 

 

750,000 

 

750,000 

 

- 

 

- 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุ 

  ตามระดบัความเสีย่ง (30 มถินุายน 2564) 

 

160,000 

 

160,000 

 

- 

 

- 

4.ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงนิกองทนุ 

  ตามระดบัความเสีย่ง (31 ธนัวาคม 2564) 

 

480,000 

 

480,000 

 

- 

 

- 

5.ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี - - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,850,000 2,850,000 - - 
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา          

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 2,850,000.- บาท  
 

ทัง้นี้ ระหว่างการประชมุในวาระที ่8 ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่8 ได ้

ดงันี้ 

ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 8 : 

 เหน็ดว้ย     55,021,399         เสยีง   ( 100.0000 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย             0         เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง            0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 บตัรเสยี                0        เสยีง   (   0.0000 %)   
 

วาระท่ี 9 พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

ประธานไดส้อบถามที่ประชมุว่าจะมผูีใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ เพือ่พจิารณาหรือไม่  
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้             

คร ัง้ที ่28 นี้ ไดด้ าเนินการมาครบทกุระเบยีบวาระแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ ได ้ 

1. นางสาวรตันา ชลไพรพิมลรตัน์ ผูถ้ือหุน้รายย่อย สอบถามถึงแผนการด าเนินกิจการที่เกี่ยวกบัธุรกิจ

ประกนัภยัรถ EV และผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ จากการรบัประกนัภยัรถ EV 

ดร.อภิสิทธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า    

บริษทัฯ และตลาดธุรกิจประกนัภยัมกีารรบัประกนัภยัรถ EV แต่เนื่องจากปริมาณการใชร้ถ EV ในปจัจุบนัมจี านวนไม่

มาก และสถติิความเสยีหายของการใชร้ถ EV มจี านวนนอ้ย ส่งผลใหเ้บี้ยประกนัภยัอาจไม่สามารถสะทอ้นความเสีย่งที่

แทจ้ริงได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดม้ีการก าหนดเบี้ยประกนัภยัรถ EV ในอตัราที่สูงกว่าเบี้ยประกนัภยัรถยนตท์ ัว่ไป

ประมาณรอ้ยละ 20 เนื่องจากการซ่อมรถ EV มค่ีาแรงและค่าอะไหล่ที่สูงกว่ารถยนตท์ ัว่ไปเนื่องจากเป็นการซ่อมผ่าน

ศูนยห์ลกัเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีของรถ EV เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภยั ท าใหโ้อกาสในการเกิด

อบุตัเิหตลุดลงได ้ซึง่ตอ้งอาศยัการเก็บรวบรวมสถติไิปอกีระยะเวลาหนึ่ง   

2. นางสุกลัยา รตันประภาพร ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถามดงันี้ 

2.1 บริษทัฯ มวีสิยัทศันห์รือแผนการขยายธุรกิจใหเ้ตบิโตอย่างไรในช่วง 5 ปีขา้งหนา้นี้ 

ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชี้ แจงต่อ              

ที่ประชุมว่า ในปจัจุบนัผูบ้ริโภคค านึงถงึสุขภาพมากขึ้น บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ที่การประกนัสุขภาพ เพื่อใหเ้กิดผลติภณัฑ์

ประกนัสุขภาพที่หลากหลาย พรอ้มทัง้มุ่งเนน้ที่ประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย ซึ่งมแีนวโนม้ที่จะเติบโตมากขึ้นใน

อนาคต นอกจากนี้ บริษทัฯ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน เพือ่ลดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายของบริษทัฯ 

2.2 บริษทัฯ มแีนวโนม้การขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร 

         ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อ         

ทีป่ระชมุว่า ในปจัจบุนับริษทัฯ มกีารลงทนุในต่างประเทศในลกัษณะของธุรกิจร่วมทุนไปยงัภูมภิาคอาเซยีน เช่น กมัพูชา 

ฟิลิปปินส ์อินโดนีเชีย และลาว นอกจากนี้  บริษทัฯ มีการจดัตัง้ส านกังานตวัแทนที่ประเทศเมียนมาร์ แต่เนื่องจาก

สถานการณ์ COVID-19 ประกอบกบัสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมารใ์นปจัจุบนัท าใหบ้ริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้ง

เลือ่นระยะเวลาในการด าเนินงานออกไป 

 

 



(15) 

 
 

3. นางวิไลพร อคัรพลวงศ์ ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึง ความเสี่ยงของ

บริษทัฯ ในปจัจบุนั และวธิีการบริหารจดัการความเสีย่ง 

ดร.อภิสิทธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า   

บริษทัฯ มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อท าหนา้ที่รบัผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในมติิต่างๆ เช่น 

ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์ความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง และดา้นอื่นๆ เป็นตน้ 
 

4. นางสาวรตันา ชลไพรพิมลรตัน์ ผูถ้ือหุน้รายย่อย สอบถามถึงภาวะดอกเบี้ยต า่ และวธิีการชดเชยรายได ้

จากการลงทนุทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสภาวะดอกเบี้ยต า่ 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาวะดอกเบี้ยต า่จะยงัคงส่งผลต่อเศรษฐกิจ

ต่อเนื่องไปอีกประมาณ 2 ปี ท ัง้นี้  บริษทัฯ ยงัไม่มนีโยบายที่จะลงทุนในจุดอื่นเพิ่มเติม เนื่องจากในปจัจุบนัการลงทุนมี

ความเสีย่งสูง 
 

5. นางสุกลัยา รตันประภาพร ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามถงึแนวทางการลงทนุของบริษทัฯ ในอนาคต 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชมุว่า สดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯ ส่วนใหญ่มุ่งเนน้

ไปที่การลงทุนกบับริษทัในเครือ โดยมีสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของการลงทุนท ัง้หมด เช่น ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ท ัง้นี้  ในปจัจุบนั 

บริษทัฯ ยงัไม่มนีโยบายทีจ่ะขยายการลงทนุแต่อย่างใด 
 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถ้ือ หุน้ทุกท่านที่ไดเ้ขา้ร่วม

ประชมุ 
 

ดังนั้น สรุปจ านวนผูถ้ือหุน้ที่ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 189 ราย  

รวมทัง้สิ้น 204 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้55,021,399 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.6778 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

(จ านวน 106,470,000 หุน้) 

 

เลกิประชมุเวลา 15.30 น. 

      

    

 

                 (นายชยั โสภณพนิช) 

        ประธานในทีป่ระชมุ 

 
 

  (นางศรีจติรา ประโมจนีย)์  

       เลขานุการบริษทั 

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 


