รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 28
ของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อเริ่มการประชุมมีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 189 ราย รวมทัง้ สิ้น 204 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 55,021,399 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 51.6778 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด (จานวน 106,470,000.- หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที่ 42.
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายชัย โสภณพนิ ช ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ น ประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจนี ย ์
เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
ประธานกล่ าวเปิ ด การประชุม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ น้ ครัง้ ที่ 28 และ นางศรี จิต รา ประโมจนี ย ์ เลขานุ การบริ ษ ทั
ได้แ นะน าคณะกรรมการและผู บ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริ ษ ทั ส านัก งาน อีว าย จ ากัด ซึ่งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุมในครัง้ นี้ ดังรายนามต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 11 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั จานวน 1 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน
ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
3. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางณินทิรา
10. นายพนัส

โสภณพนิช
ธีรวณิชย์กุล

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

11. นายซาโตรุ
12. นายวรวิทย์

โอกุระ
โรจน์รพีธาดา

กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Team)
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั

(2)
2. คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุม จานวน 20 ท่าน ได้แก่
1. นายสุพฒั น์ อยู่คงพันธุ ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2. นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั
3. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
4. นางสาวปวีณา จูชวน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
5. นายชวาล
โสภณพนิช
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
6. นายต่อศักดิ์ จงเกื้อตระกูล
ทีป่ รึกษาคณะผูบ้ ริหาร
7. นายอานนท์ วังวสุ
ทีป่ รึกษาคณะผูบ้ ริหาร
8. นายสุชาติ
จิรายุวฒั น์
ทีป่ รึกษาคณะผูบ้ ริหาร
9. นางสาวลสา โสภณพนิช
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจนายหน้า
10. นายปิ ตพิ งษ์ ชาวชายโขง
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
11. นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
12. คุณยิ่งยศ แสงชัย
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสินไหมทดแทนยานยนต์
13. คุณสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสินไหมทดแทน
14. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นายวิเชียร โมลีวรรณ
รองผูอ้ านวยการอาวุโส สานักตรวจสอบ
16. นายศุภชัย อัศวารักษ์
รองผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
17. นายเอนก คีรีเสถียร
รองผูอ้ านวยการอาวุโส สานักเลขานุการบริษทั
รักษาการผูอ้ านวยการ ฝ่ ายกฎหมาย
18. นายทัศพงศ์ บุศยพลากร
รองผูอ้ านวยการอาวุโส ธุรกิจสถาบันการเงิน
19. นายเอกมล อังค์วฒั นะ
รองผูอ้ านวยการสานักการลงทุน
20. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
รองผูอ้ านวยการสานักกากับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
รองผูอ้ านวยการส่วนบริหารความเสีย่ งองค์กร
3. ตัวแทนจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เขา้ ร่วมประชุม
จานวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุน้ ส่วน (Partner)
จากนัน้ นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์ เลขานุการบริษทั ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
ครัง้ ที่ 28 นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมอบหมายบริษทั ควิดแลบ จากัด เป็ น
ผูใ้ ห้บริการระบบการประชุมซึ่งได้รบั การรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบ
ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และแจ้งถึงวิธีปฏิบตั ิ
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้
1. วาระที่ตอ้ งออกเสียงลงมติ จะขอมติของผูถ้ อื หุน้ เป็ นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนน
เสียงเท่าจานวนหุน้ ที่ถอื อยู่ โดยถือว่า หนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรณีของคัสโตเดียนที่ได้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(3)
2. กรณี เขา้ ร่วมประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะแบบ ก. สามารถลงคะแนนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มใด
ปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทาการประมวลผล โดยบริษทั ฯ จะ
ให้เวลาผูถ้ อื หุน้ ประมาณ1 นาทีเพือ่ ลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิ ดให้ลงคะแนนแต่ละวาระ หากไม่ทาเครื่องหมายใดๆ
ลงในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
3. กรณี ผูร้ บั มอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู ถ้ ือหุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือ มอบ
ฉันทะแล้ว บริษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามทีผ่ ูม้ อบฉันทะกาหนดไว้ในระบบ ท่านทีร่ บั มอบฉันทะมาเขา้ ร่วมประชุมไม่
ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก เว้นแต่กรณี ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะมาแต่ผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้อ อกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ผูร้ บั มอบ
ฉันทะออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับกรณีผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองตามวิธีการทีไ่ ด้แจ้งมาแล้วข้างต้น
4. ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตัง้
กรรมการแต่ละท่านเป็ นรายบุคคล
5. ในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ได้โดย
การพิมพ์ขอ้ ความในหน้าต่าง Chat แล้วคลิกทีป่ ่ มุ ส่ง
6. เมื่อบริษทั ฯ ตอบคาถามในแต่ละวาระแล้ว บริษทั ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนการประชุมให้ท่ปี ระชุมทราบ
และเมือ่ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนัน้ เป็ นอันสิ้นสุดลง
เพื่ อ ให้ก ารลงคะแนนเสีย งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ งใส ตามแนวทางการก ากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี น ั้น นางศรี จิ ตรา
ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ได้ขอเชิญ นายวสันต์ ครองมี ผูส้ อบบัญชีอิสระจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เพื่อเป็ น
ตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ในการเป็ นพยานผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี้ดว้ ย
ที่ป ระชุ ม รับ ทราบวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ในการออกเสี ย งลงคะแนนแล้ว ประธานจึ งได้ม อบหมายให้ นางศรี จิ ต รา
ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั เป็ นผูด้ าเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั เสนอรายงานการประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่ได้ส่งสาเนาให้แก่ผูถ้ ือหุน้ แล้ว ว่ามีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
หรือไม่
ปรากฏว่าไม่มผี ูใ้ ดขอแก้ไข จึงขอให้ท่ปี ระชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผูถ้ อื หุน้ คลิกเลือกปุ่มใดปุ่ม
หนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพือ่ ให้ระบบทาการประมวลผล และเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็ น เอกฉัน ท์ ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุม ในวาระที่ 1 ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม เพิ่ม เติม จึง
สรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

(4)
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:
 เห็นด้วย 55,021,399
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
 งดออกเสียง
0 เสียง
 บัตรเสีย
0
เสียง

( 100.0000 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้รายงานจุดเด่นของการ
ดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2562
เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ
22,858.2
21,008.9
8.8
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ
2,873.1
2,242.2
28.1
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
984.3
1,078.3
(8.7)
หัก ต้นทุนทางการเงิน
39.3
2.5
1,472.0
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
1,849.5
1,161.4
59.2
รายได้สุทธิจากการลงทุน
1,360.6
1,624.6
(16.3)
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
3,210.1
2,786.0
15.2
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
504.5
334.7
50.7
กาไรสุทธิ
2,705.6
2,451.3
10.4
กาไรต่อหุน้ (บาท)
25.41
23.02
10.4
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี
2563 เบี้ยประกันภัยรับของบริษทั ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 8.8 และบริษทั ฯ มีกาไรจากการรับ
ประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ จานวน 2,873.1 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 28.1 และเมือ่ หักค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจากการรับประกันภัยจานวน 1,849.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 ร้อยละ 59.2 โดยในปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจานวน 1,360.6 ล้านบาท ลดลงจากปี
2562 ร้อยละ 16.3 จึงทาให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังหักค่ าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ น จานวนเงินทัง้ สิ้น 2,705.6 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.4
ทัง้ นี้ กาไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบสาหรับการประกันภัยในแต่ละประเภทในรอบปี 2563
เปรียบเทียบกับปี 2562 ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

(5)

เบี้ยประกันภัยรับ
กาไรจากการรับประกันภัย
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ
อัคคีภยั
ตัวเรือ
สินค้า
ยานยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หัก ต้นทุนทางการเงิน
รวมกาไรสุทธิจากการรับประกันภัย

2563
22,858.2

2562
21,008.9

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

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง (%)
8.8

(17.9)
7.4
36.5
89.7
29.9
28.1
(8.7)
1,472.0
59.2

ส าหรับ เป้ าหมายในปี 2564 บริ ษ ัท ฯ มี เป้ าหมายเบี้ ย ประกัน ภัย รับ รวม 24,000 ล้า นบาท หรื อ เติ บ โต
ร้อ ยละ 5 และคาดการณ์การเติบโต GDP (สานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ) และการเติบโต
อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (TGIA) ในอัตราร้อยละ 2.5 – 3.5 และร้อยละ 3 ตามลาดับ จึงขอให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
นอกจากนี้ ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้รายงานต่อ
ทีป่ ระชุมถึงผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ว่า บริษทั ฯ
ยังคงยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ถูกต้องเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไว้ใน
นโยบายการกากับดู แลกิจการ และจรรยาบรรณบริษทั ฯ เพื่อให้กรรมการและพนั กงานยึด ถือปฏิบตั ิ ซึ่งในปี 2563
บริษทั ฯ ได้จดั อบรมความรูใ้ ห้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังและเน้นการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
อย่างเคร่งครัด รวมถึงกาหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้
ยังจัด ให้มีการประเมิน ผล กากับดู แล และติด ตามการปฏิบ ตั ิอ ย่างสม า่ เสมอ การเป็ น สมาชิ กแนวร่ วมปฏิบ ตั ิ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที่บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบในวันที่ 21 สิงหาคม
2564 บริษทั ฯ กาลังดาเนินการเพือ่ จะยื่นขอต่ออายุคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2564
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือ หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563
ปรากฏว่าไม่มคี าถาม ทีป่ ระชุมจึงมีมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และรายงาน
ประจาปี 2563 ตามทีเ่ สนอ

(6)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ ม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู ส้ อบบัญชี รบั อนุ ญาต และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 78 - 85 ของรายงานประจาปี 2563 ที่ได้ส่ง
ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
จากนัน้ จึงเปิ ด โอกาสให้ผู ถ้ ือ หุ น้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ ปรากฏว่าไม่มคี าถาม ทีป่ ระชุมจึงมีมติดงั นี้
มติ ที่ ป ระชุ ม : ที่ป ระชุ ม มีม ติ อ นุ ม ตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ สิ้น สุ ด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 ไม่มีผู ถ้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมเพิม่ เติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:
 เห็นด้วย 54,930,499
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง 90,900
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( 99.8348 %)
( 0.0000 %)
( 0.1652 %)
( 0.0000 %)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไรประจาปี 2563
นางศรีจิตรา ประโมจนี ย ์ เลขานุ การบริษทั เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2563 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ หลังหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,705,596,047.- บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี ทจ่ี ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง 28,544,951.- บาท และกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรยกมา 3,691,108,003.- บาท บริษทั ฯ จึงมีกาไรสะสมก่อน
การจัดสรร 6,368,159,099.- บาท
คณะกรรมการบริ ษ ัท จึ งเห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ให้จ ดั สรรเงิน ก าไร โดยจ่ า ย
เงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 106,470,000.- หุน้ ในอัตราหุน้ ละ
15 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของบริษทั ฯ รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 1,597,050,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุ มตั ิให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครัง้ เป็ นเงินหุ น้ ละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปัน ผลครัง้ สุด ท้ายหุ น้ ละ 6 บาท
ดังรายละเอียดการจัดสรรกาไรดังนี้
หน่ วย : พันบาท
2563
2562
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
319,410
319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
319,410
319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
319,410
319,410
เงินปันผลครัง้ สุดท้าย ในอัตรา 6 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
638,820
532,350
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี
36,818
-กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรยกไป
4,734,291 3,691,108
รวม
6,368,159 5,181,688

(7)
โดยบริษทั ฯ กาหนดให้วนั ศุกร์ท่ี 5 มีนาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู ถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิ
ในการเข า้ ร่ วมการประชุมสามัญผู ถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครัง้ ที่ 28 และสิทธิ ในการรับเงินปันผล และกาหนดจ่ายเงิน ปัน ผล
ครัง้ สุดท้ายประจาปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2564
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรกาไรประจาปี
2563 ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไร ประจาปี 2563 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เขา้ ร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงใน
วาระที่ 4 ได้ ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:
 เห็นด้วย 55,019,399
 ไม่เห็นด้วย
2,000
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( 99.9964 %)
( 0.0036 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา เป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุมในวาระนี้
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนทัง้ สิ้น 11 ท่าน และในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งในอัตราหนึ่งในสาม ทัง้ นี้ กรรมการซึ่งพ้น จากตาแหน่ งตามวาระ
ดังกล่าว อาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในปี น้ ี มีกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
4. นายซาโตรุ
โอกุระ
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ภายใต้หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เขา้ รับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนัน้ ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ

(8)
คณะกรรมการบริ ษ ทั ซึ่งไม่ รวมกรรมการผู ม้ ีส่วนได้เสีย ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทัง้ หมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลัน่ กรองคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึง
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทางานทีโ่ ปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน
แล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ จึง มีมติเห็นชอบและอนุ มตั ิให้เสนอรายชื่อ กรรมการซึ่ง
พ้นจากตาแหน่ งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ได แ้ ก่ (1) นายชัย โสภณพนิช (2) นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช (3) นางณิ นทิรา
โสภณพนิช และ (4) นายซาโตรุ โอกุระ ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทัง้ 4 ท่าน อันประกอบไปด้วยผูท้ ่ีมีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิ ส ระจานวน 3 ท่ าน ได้แ ก่ (1) นางสาวพจนี ย ์ ธนวรานิ ช (2) นางณิ น ทิร า โสภณพนิ ช (3) นายชาโตรุ
โอกุระ ซึง่ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง โดยนางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช
และนางณิ น ทิร า โสภณพนิ ช ซึ่ง ดารงตาแหน่ ง เป็ น กรรมการอิส ระเกิ น กว่ า 9 ปี น ัน้ ท่ า นได น้ าประสบการณ์
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข อ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เป็ นอย่างดี และสาหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช ท่านเป็ นกรรมการที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
รวมถึงประวัตกิ ารทางานทีโ่ ปร่งใส
จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผูถ้ อื หุน้ ลงมติเป็ นรายบุคคล
จากนัน้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการให้ผูถ้ ือหุน้ ลงมติเป็ น
รายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็ นรายบุคคล ได้ดงั นี้
1. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายชัย โสภณพนิช
ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 51,587,210
 ไม่เห็นด้วย
529,909
 งดออกเสียง 2,904,280
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(93.7584 %)
( 0.9631 %)
( 5.2785 %)
( 0.0000 %)

2. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ ไม่ มีผู ถ้ ือ หุ น้ เข้าร่ วมประชุม เพิ่ม เติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนางสาวพจนี ย ์
ธนวรานิช ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 54,399,086
 ไม่เห็นด้วย
531,413
 งดออกเสียง
90,900
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(98.8690 %)
( 0.9658 %)
( 0.1652 %)
( 0.0000 %)

(9)
3. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)
ในระหว่า งนี้ ไม่ มีผู ถ้ ือ หุ น้ เข้าร่ วมประชุ ม เพิ่ ม เติ ม จึงสรุ ป ผลการนับ คะแนนเสีย งของนางณิ น ทิร า
โสภณพนิช ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 54,398,236
 ไม่เห็นด้วย
532,263
 งดออกเสียง
90,900
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(98.8674 %)
( 0.9674 %)
( 0.1652 %)
( 0.0000 %)

4. นายซาโตรุ โอกุระ
กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายซาโตรุ โอกุระ ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 54,402,890
 ไม่เห็นด้วย 527,609
 งดออกเสียง 90,900
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(98.8759 %)
( 0.9589 %)
( 0.1652 %)
( 0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงขา้ งมากมีมติให้กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน กลับเขา้
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย ์
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางณินทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
4. นายซาโตรุ
โอกุระ
กรรมการอิสระ
ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ จะประกอบด้วย
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย ์
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ
ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นางณินทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
9. นายซาโตรุ
โอกุระ
กรรมการอิสระ
10. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
11. ดร.อภิสทิ ธิ์
อนันตนาถรัตน ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

(10)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมการอิสระเข้าใหม่
ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา เป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุมในวาระนี้
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณา
สรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่แทนตาแหน่งกรรมการที่ลาออก โดยเห็นควรนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ นายธงชัย อานันโทไทย เป็ นกรรมการใหม่แทนตาแหน่งกรรมการ
ทีว่ ่างลงตามวาระทีเ่ หลืออยู่นนั้
คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาบุค คลที่มีคุ ณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่ งตัง้ เป็ น กรรมการใหม่ แทนตาแหน่ ง
กรรมการที่ว่างลง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลัน่ กรองคุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสยั ทัศน์ และทัศติท่ดี ีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ที่ดาเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษทั ฯ ที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ จึงเห็นควรแต่งตัง้ นายธงชัย อานันโทไทย เขา้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยการเสนอแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนตาแหน่ งกรรมการที่ว่างลงใกล้กาหนดการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 28 ซึ่งกาหนดให้มีข้นึ ในวันที่ 23 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษทั จึงได้ตระหนักถึง
หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ ผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อประโยชน์สูงสุดและเป็ นธรรมต่ อผู ถ้ ือหุน้ ทุกคน จึงมีมติเห็นชอบและนาเสนอต่ อที่ประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายธงชัย อานันโทไทย เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ปัจจุบนั นายธงชัย อานันโทไทย ดารงตาแหน่ ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
และสายลูกค้าธุ รกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อกาหนดหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ อีกทัง้ มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ในธุ รกิจสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ได้เป็ น
อย่างดี
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการอิสระเขา้ ใหม่
ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นายธงชัย อานันโทไทย เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทัง้ นี้ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่
6 ได้ ดังนี้

(11)
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:
 เห็นด้วย 54,400,590
 ไม่เห็นด้วย
529,909
 งดออกเสียง
90,900
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(
(
(
(

98.8717 %)
0.9631 %)
0.1652 %)
0.0000 %)

ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ จะประกอบด้วย
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย ์
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ
ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นางณินทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
9. นายซาโตรุ
โอกุระ
กรรมการอิสระ
10. นายธงชัย
อานันโทไทย
กรรมการอิสระ
10. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
11. ดร.อภิสทิ ธิ์
อนันตนาถรัตน ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา เป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุมในวาระนี้
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ที่ประชุมได้มมี ติอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรร ซึง่ เมือ่ จัดสรรแล้วเป็ นจานวนเงินทีใ่ ช้จริง 13,670,000.- บาท
ในปี 2564 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนอื่นที่ ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการ
ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของ
กรรมการสาหรับปี 2564 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท เท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายให้
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจ ารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2564 ทีข่ ออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังนี้

(12)

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี
- ประธานกรรมการ
2,000,000.- กรรมการ
1,000,000.- กรรมการตรวจสอบ
400,000.- กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
100,000.- กรรมการธรรมาภิบาล
100,000.-

หน่ วย : บาท
แบ่งจ่ายรายไตรมาส
500,000.250,000.100,000.-

ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ที่ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้วยไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมสอบถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 ปรากฏว่า
ไม่มคี าถาม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจานวนเสียงที่มาประชุมเห็นด้วยให้จ่าย
ค่ าตอบแทนและค่ าเบี้ย ประชุม แก่ ค ณะกรรมการบริษ ทั สาหรับปี 2564 ในวงเงิน ไม่ เกิน 16,000,000.- บาท และ
มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรต่อไป ทัง้ นี้ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เขา้ ร่วมประชุม
เพิม่ เติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7:
 เห็นด้วย
51,894,800
 ไม่เห็นด้วย
106
 งดออกเสียง 3,126,493
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( 94.3175 %)
( 0.0002 %)
( 5.6823 %)
( 0.0000 %)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2564
ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อทีป่ ระชุมในวาระนี้
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่ อ
ที่ประชุมว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่ งตัง้ จากที่ ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 27 ให้เป็ น
ผู ส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 ซึ่งบัดนี้ ครบกาหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุม สามัญ ผู ถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่ งตัง้ ผู ส้ อบบัญ ชีและกาหนดค่ าตอบแทนสาหรับ ปี 2564 โดยเสนอให้บุค คลของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ดังรายนามต่อไปนี้เป็ นผูท้ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ
1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
2) นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
3) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
4) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

(13)
ในกรณี ท่ีผู ส้ อบบัญ ชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษ ทั สานักงาน อีวาย จากัด จัด หา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
นอกจากนี้ ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 2,850,000.บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่ วย : บาท
ปี 2564
ปี 2563
เพิม่ ขึ้น
%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษทั ฯ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษทั ฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 250,000 บาท)
3.ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสีย่ ง (30 มิถนุ ายน 2564)
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสีย่ ง (31 ธันวาคม 2564)
5.ค่าบริการอื่น
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น

1,460,000

1,460,000

-

-

750,000

750,000

-

-

160,000

160,000

-

-

480,000

480,000

-

-

ไม่มี

ไม่มี

-

-

2,850,000

2,850,000

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบและผู ช้ ่ วยกรรมการผู อ้ านวยการใหญ่ รับผิด ชอบหน่ วยงานฝ่ ายบัญ ชีและการเงิน
ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2563 กับการให้บริการของบริษทั ผูต้ รวจสอบบัญชี
อื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริษทั ที่มชี ่ือเสียงและได้รบั การยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด
รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริษทั ประกันวินาศภัย อีกหลายแห่ง ทัง้ ยังไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ
ส่วนได้เสียระหว่างผู ส้ อบบัญชี กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/ผู บ้ ริหาร/ผู ถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรือผู ท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ซึง่ ค่าสอบบัญชีในปี 2564 จานวน 2,850,000.- บาท เท่ากับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2563 ทีผ่ ่านมา
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกั บการแต่ งตัง้ ผู ส้ อบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2564 ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็ น เอกฉัน ท์แต่ งตัง้ ให้บุคคลของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ดังรายนาม
ต่อไปนี้เป็ นผูท้ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ
1) นางสาวรัชดา
2) นางสาวรัตนา
3) นางสาวสมใจ
4) นางสาวณริศรา

ยงสวัสดิ์วาณิชย์
จาละ
คุณปสุต
ไชยสุวรรณ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

(14)
ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญ ชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัด หา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริษทั ฯ แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 2,850,000.- บาท
ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เขา้ ร่วมประชุม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 ได้
ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :
 เห็นด้วย 55,021,399
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
 งดออกเสียง
0
เสียง
 บัตรเสีย
0
เสียง

( 100.0000 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผูใ้ ดเสนอเรื่องอื่นๆ เพือ่ พิจารณาหรือไม่
ไม่ มีผู ใ้ ดเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่ อที่ประชุมว่า การประชุม สามัญผู ถ้ ือหุ น้
ครัง้ ที่ 28 นี้ ได้ดาเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ ได้
1. นางสาวรัตนา ชลไพรพิม ลรัตน์ ผู ถ้ ือหุ น้ รายย่อ ย สอบถามถึงแผนการด าเนิ น กิจการที่เกี่ยวกับ ธุ รกิ จ
ประกันภัยรถ EV และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ จากการรับประกันภัยรถ EV
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
บริษทั ฯ และตลาดธุรกิจประกันภัยมีการรับประกันภัยรถ EV แต่เนื่องจากปริมาณการใช้รถ EV ในปัจจุบนั มีจานวนไม่
มาก และสถิติความเสียหายของการใช้รถ EV มีจานวนน้อย ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยอาจไม่สามารถสะท้อนความเสีย่ งที่
แท้จริงได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มีการกาหนดเบี้ยประกันภัยรถ EV ในอัตราที่สูงกว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทวั ่ ไป
ประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากการซ่อมรถ EV มีค่าแรงและค่าอะไหล่ท่ีสูงกว่ารถยนต์ทวั ่ ไปเนื่องจากเป็ นการซ่อมผ่าน
ศู นย์หลักเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีของรถ EV เป็ นเทคโนโลยีท่ีเพิ่มความปลอดภัย ทาให้โอกาสในการเกิด
อุบตั เิ หตุลดลงได้ ซึง่ ต้องอาศัยการเก็บรวบรวมสถิตไิ ปอีกระยะเวลาหนึ่ง
2. นางสุกลั ยา รัตนประภาพร ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มีขอ้ สอบถามดังนี้
2.1 บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์หรือแผนการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างไรในช่วง 5 ปี ขา้ งหน้านี้
ดร.อภิสิท ธิ์ อนัน ตนาถรัต น ประธานคณะผู บ้ ริ ห ารและกรรมการผู อ้ านวยการใหญ่ ชี้ แ จงต่ อ
ที่ประชุมว่า ในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคคานึงถึงสุขภาพมากขึ้น บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นที่การประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์
ประกันสุขภาพที่หลากหลาย พร้อมทัง้ มุ่งเน้นที่ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นใน
อนาคต นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน เพือ่ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
2.2 บริษทั ฯ มีแนวโน้มการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร
ดร.อภิสิท ธิ์ อนัน ตนาถรัต น ประธานคณะผู บ้ ริห ารและกรรมการผู อ้ านวยการใหญ่ ชี้แจงต่ อ
ทีป่ ระชุมว่า ในปัจจุบนั บริษทั ฯ มีการลงทุนในต่างประเทศในลักษณะของธุรกิจร่วมทุนไปยังภูมภิ าคอาเซียน เช่น กัมพูชา
ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเชีย และลาว นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ สานักงานตัวแทนที่ประเทศเมียนมาร์ แต่ เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบนั ทาให้บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้อง
เลือ่ นระยะเวลาในการดาเนินงานออกไป
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3. นางวิไลพร อัครพลวงศ์ ผู ร้ บั มอบฉัน ทะจากสมาคมส่งเสริมผู ล้ งทุนไทย สอบถามถึง ความเสี่ยงของ
บริษทั ฯ ในปัจจุบนั และวิธีการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผู อ้ านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ ทาหน้าที่รบั ผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในมิติต่างๆ เช่น
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านชื่อเสียง และด้านอื่นๆ เป็ นต้น
4. นางสาวรัตนา ชลไพรพิมลรัตน์ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามถึงภาวะดอกเบี้ยตา่ และวิธีการชดเชยรายได้
จากการลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสภาวะดอกเบี้ยตา่
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาวะดอกเบี้ยตา่ จะยังคงส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ต่อเนื่องไปอีกประมาณ 2 ปี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายที่จะลงทุนในจุ ดอื่นเพิ่มเติม เนื่องจากในปัจจุบนั การลงทุนมี
ความเสีย่ งสูง
5. นางสุกลั ยา รัตนประภาพร ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามถึงแนวทางการลงทุนของบริษทั ฯ ในอนาคต
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สัดส่วนการลงทุนของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ม่งุ เน้น
ไปที่การลงทุนกับบริษทั ในเครือ โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 60 ของการลงทุนทัง้ หมด เช่น ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) และ บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั
บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายทีจ่ ะขยายการลงทุนแต่อย่างใด
เมื่อปรากฏว่าไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือ หุน้ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุม
ดัง นั้น สรุ ป จ านวนผู ถ้ ื อ หุ น้ ที่ เข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉั น ทะ 189 ราย
รวมทัง้ สิ้น 204 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 55,021,399 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51.6778 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(จานวน 106,470,000 หุน้ )
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในทีป่ ระชุม
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เลขานุการบริษทั
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