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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 92/2564 
บริษัท บางกอกสหประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564                         
ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกสหประกันภยั จาํกัด ชัน้ 5  

อาคารบางกอกสหประกนัภยั 1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 

นายมน ู เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ 

นางสาวสจิุนตนา จ าปีศรี เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแถลงต่อที่ประชุม
ว่า ในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 15 ราย จ านวนหุ้น  4,925,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.42 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดของบริษัท และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน  28 ราย จ านวนหุ้น 15,304,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.01  
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท รวมทัง้สิน้  43 ราย รวมเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,229,593 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 67.43
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ก่อนด าเนินการประชมุ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุรับทราบถงึวิธีปฏิบตัิส าหรับการประชมุและการออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก่อนลงมตใินวาระใดๆ  ประธานจะให้ทา่นผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียด และข้อสงสยัตา่งๆ  
2. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุนี ้ ให้ถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง 
3. การลงมติในแต่ละวาระที่มีการพิจารณาใช้วิธีเปิดเผย โดยในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียง

เฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสยีง ชมูือ และลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสยี (ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ และสว่ที่เหลือจะถือ
วา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

4. ในวาระใดที่มีผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองนัน้  เลขานกุารบริษัทจะแจ้งจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือ
หุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษนัน้ถืออยู ่และผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษนัน้จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ 

เลขานกุารบริษัทได้แนะน ากรรมการบริษัท ผู้สอบบญัชี และนกักฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ เพื่อ
ตรวจสอบการลงคะแนนตามล าดบัดงันี ้

กรรมการ 

1. นายมน ู เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายพิชิต   สนิพฒันสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน/กรรมการบริหารจดัการความเสีย่ง/กรรมการอิสระ 
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3. นายสนุทร          ก่อนนัทเกียรต ิ ประธานกรรมการบริหารจดัการความเสีย่ง/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

4. นายทวชิ        เตชะนาวากลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. น.ส.มาลนิี เลีย่วไพรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร 
6. น.ส.ธญัญารัตน์ เอี่ยมโสภณา  กรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริหาร 
7. นายประชยั         เลีย่วไพรัตน์                         กรรมการบริหาร 
8. นายภากร           เลีย่วไพรัตน์                         กรรมการบริหาร 
9. น.ส.มณีรัตน์       เอี่ยมโสภณา                        กรรมการบริหาร 
10. น.ส.สจิุนตนา จ าปีศรี              กรรมการบริหาร/เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563     จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมตัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  ได้แก่ 

1. นายนนัทวฒัน์  ส ารวญหนัต์ 
2. นางสาวลสติา      มากตั  
นกักฎหมาย     จาก บริษัท เจทเีจบี อินเตอร์เนชัน่แนล ลอว์เยอร์ส จ ากดั  ได้แก ่
1.    นายยกุต์กฤต    กณัตามณี 
2.    น.ส.กลัย์พิมล นาคศิลป์ 
 

การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 92/2564 ในวนันี ้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุ โดยบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 92/2564 
(Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564                             

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่ 2019 (COVID-19) ที่ยงัคงมีความรุนแรง
อยูน่ัน้ การประชมุในวนันี ้บริษัทจะด าเนินการประชมุให้กระชบัท่ีสดุ และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุทีก่ าหนดไว้
อยา่งถกูกฎหมาย และขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุ ขอให้ปฏิบตัิตามมาตรการ และ
แนวทางปฏิบตัิในการประชมุอยา่งเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามยั หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการประชมุ 
โปรดรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล และโปรดท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทจดัเตรียมไว้ให้ตามจดุตา่งๆ 
และขออนญุาตบริการเฉพาะน า้ดื่ม งดรับประทานอาหารวา่งในที่ประชมุ โดยบริษัทจะขออนญุาตบริการอาหารวา่งหลงั
ประชมุ เพื่อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้เข้าประชมุน ากลบัไปรับประทานในภายหลงั บริษัทต้องขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ 
โอกาสนี ้ 

ส าหรับการประชมุในวนันี ้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระ
การประชมุเข้ามาให้บริษัทพิจารณาเพิ่ม และเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคดัเลอืก
เป็นกรรมการบริษัทได้ โดยได้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วผา่นระบบขา่วสารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บ
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ไซด์ของบริษัท เป็นการลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดเสนอวาระ หรือเสนอช่ือกรรมการให้บริษัทพิจารณา 

บดันีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 แล้ว กลา่วคือมีผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุ
ไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น แล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกวา่ โดยถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึขอเสนอให้ทา่นประธานเปิดประชมุพจิารณาเร่ืองตา่งๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

ประธานเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 92/2564 และพิจารณาการประชมุตามวาระการประชมุ
ดงันี ้

วาระที่ 1    รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวธญัญารัตน์  เอี่ยมโสภณา กรรมการผู้จดัการ รายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2563  

นางสาวธญัญารัตน์  เอี่ยมโสภณา กรรมการผู้จดัการ รายงานสรุปสาระส าคญัดงันี ้ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตัง้แตต้่นปี 2563 ท าให้เศรษฐกิจไทยปี 
2563 หดตวัรุนแรง ธุรกิจประกนัภยัยงัสามารถขยายตวัได้ร้อยละ 3.9 แตเ่ป็นอตัราการเติบโตทีต่ ่า เมื่อเทียบกบัในอดตี 
ธุรกิจประกนัภยัยงัคงมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะการแข่งขนัด้านราคา มีการปรับลดอตัราเบีย้ประกนัภยัและ
เพิ่มความคุ้มครองให้กบัลกูค้ามากขึน้ 

ส าหรับบริษัทมีรายได้เบีย้ประกนัภยัรับรวม 1,139.02 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 13.24 ซึ่ง
มีผลกระทบมาจากเศรษฐกิจที่หดตวัรุนแรง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด- 19) 

ประเภทงานที่มีการเติบโตของบริษัทมาจากการเติบโตของการประกันภัยรถยนต์ภาคบงัคบั และการ
ประกนัภยัความเสีย่งภยัทกุชนิด 

สว่นประเภทงานท่ีไมม่ีการเติบโต ได้แก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ และการ
ประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ และการประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

ในปี 2563 บริษัทควบคมุคา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัได้ดี โดยอตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายตอ่รายได้โดยรวม
ลดลง สว่นค่าสินไหมทดแทนสงูกว่าปี 2562 เล็กน้อย โดยมี อตัราค่าสินไหมทดแทนสทุธิ ร้อยละ 49.55 ในขณะที่ปี 
2562 มีอตัราสว่นค่าสินไหมทดแทนสทุธิร้อยละ 49.29 สง่ผลให้บริษัทมีก าไรจากการรับประกนัภยัที่เพิ่มขึน้กว่าปีก่อน 
โดยมีก าไร 75.62 ล้านบาท สงูกว่าปีก่อนร้อยละ 29.39 สว่นก าไรจากกิจการให้เช่าอาคาร และการลงทนุ ลดลงจากปี
ก่อน ร้อยละ 25.53  
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จากผลการด าเนินการดงักลา่วในปี 2563  บริษัทมีผลก าไรสทุธิเฉพาะกิจการประจ าปี 2563 มีจ านวน 
17.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ร้อยละ 42.32 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ    

ประธาน ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นวาระเสนอเพื่อทราบ จึงไมม่กีารลงมติ ขอเชิญที่ประชมุแสดง
ข้อคิดเห็นหรือซกัถามเพิม่เติม 

นางสาวปัญนฤดี มหกรเพชร  ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับมอบอ านาจจาก อาสาพิทกัษ์สทิธ์ิ สมาคมผู้ลงทนุไทย ขอ
สอบถามวา่ 

1. ในปี 2563 บริษัทฯ สว่นใหญ่รับประกนัเอง ไมไ่ด้สง่ตอ่ ต้องการทราบวา่ นโยบายในปี 2564 บริษัท 
จะมีการบริหารความเสีย่งอยา่งไรในการรับประกนั หรือมีสดัสว่นในการรับเอง หรือการสง่ตอ่อยา่งไร 

นางสาวธญัญารัตน์  เอี่ยมโสภณา กรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นวา่ ในปี 2563 บริษัท
ประกนัภยัมีการสง่ประกนัภยัตอ่ แตเ่ป็นการสง่ตอ่ในประเทศ โดยพิจารณาจากอตัราสว่นเงินกองทนุทัง้หมดตอ่สนิทรัพย์
เสีย่งที่ทางราชการก าหนด สาเหตทุี่ไมไ่ด้สง่ประกนัตอ่ตา่งประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ซึง่สง่ผลให้ความคลอ่งตวัในการสง่ประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศลดลง  นอกจากนีอ้ตัราคา่เงินบาทท่ีแข็งตวั
เพิ่มขึน้ ท าให้อตัราเบีย้ประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศสงูตาม  ในปี 2564 บริษัทฯ ได้สรรหาพนัธมิตรในประเทศ โดยเลอืก
พิจารณาบริษัทรับประกนัตอ่ทีม่สีภาพคลอ่ง และมีอตัราสว่นเงินกองทนุทัง้หมดตอ่สนิทรัพย์เสีย่งที่ผา่นเกณฑ์ที่ราชการ
ก าหนด 

2. ในอนาคต บริษัทฯ มีแนวโน้มจะขยายธุรกิจสว่นใดเพิ่มหรือไม ่ถ้ามีเพิ่ม ในด้านใด 

นางสาวธญัญารัตน์  เอี่ยมโสภณา กรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นวา่ บริษัทฯ จะขยาย 
ธุรกิจในด้าน Personal Line เชน่ ประกนัสขุภาพ ประกนัภยัรถยนต์ และประกนัภยัอื่นๆ ที่เก่ียวกบับคุคล  ช่องทางการ
จ าหนา่ยจะมุง่ไปทาง Digital Marketing มากขึน้ ซึง่ตอนนี ้บริษัทฯ ก าลงัสรรหาบคุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านนี ้

ที่ประชมุได้พิจารณา และรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี  2563  ตามที่เสนอ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 

ประธาน ได้มอบหมายให้นายพิชิต สินพฒันสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 4 ท่าน ทุกท่านเป็น
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนด และแนวทางปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน และการ
บริหารงานบคุคล ได้แก่  

1. นายพิชิต สนิพฒันสกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ประนอม โฆวินวิพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทวชิ เตชะนาวากลุ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสนุทร ก่อนนัทเกียรต ิ กรรมการตรวจสอบ 

 
ตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกาศให้บริษัทฯ ห้ามการซือ้ขายและอาจถกูเพกิถอนการซือ้ 

ขายหลกัทรัพย์ ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการตดิตาม และประสานงาน
อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ตอ่มาตลาดหลกัทรัพย์ฯ เห็นควรให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ พ้นเหตอุาจถกูเพกิถอน และให้เร่ิมท าการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ได้ตัง้แตว่นัท่ี 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้กฎบตัรของบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ระหวา่งปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้จ านวน 6 ครัง้ ทัง้นีม้ีการประชมุร่วมกบัผู้บริหาร 
ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม เพื่อท าการพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ โดยมีประเด็นและ
สาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอบทานงบการเงนิ 
 ได้สอบทานข้อมลูสาระส าคญัของงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี  
2563 ของบริษัท บางกอกสหประกันภยั จ ากดั (มหาชน) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน กลต.) พร้อมทัง้ได้ร่วมประชุมซกัถามกับผู้จัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผู้จดัการแผนกบญัชี และ ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อน าความเห็นของผู้สอบบญัชีที่เป็นสาระส าคญัไปปรับปรุง
และแก้ไขให้ถกูต้อง คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินดงักลา่ว 

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 
 ส าหรับระบบควบคมุภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการท างานทัง้องค์กร ได้มีการก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และแผนงานทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิการ มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุ และตรวจสอบระหว่างกนัอย่าง
เหมาะสม นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจว่า การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
ส าคญัของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสทิธิภาพ 

                3.    การสอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจประกนัภยั ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ 

               4.   การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของแผนกตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน อยา่งมีความเป็นอิสระและก่อให้เกิดประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และสอบทานผลการตรวจสอบ
ประจ าปี 2563 เป็นประจ าโดยมีการจดัประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ และให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบตัิงาน และอตัราก าลัง
ของแผนกตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 โดยได้เสนอแนะแนวปฏิบตัิ ซึ่งช่วยพฒันาแนวทางการตรวจสอบให้ดียิ่งขึน้ 
เพื่อให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลมุประเด็นท่ีมีนยัส าคญั 

              5.    ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนมุตัิที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2563 และรายงานการด ารงเงินกองทนุเพื่อจดัสง่ส านกังาน คปภ. 

              6.    ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบันิติบคุคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ให้ความเห็นวา่ รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนันัน้ 
มีวตัถปุระสงค์ เพื่อช่วยสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัท โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั เป็นการ
รักษาและขยายฐานลกูค้าของบริษัท ไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในบริษัทที่เก่ียวข้องกนั มีความสมเหตสุมผล และ
เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยปรกติทัว่ไป และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย และถือปฎิบัติเช่นเดียวกับบุคคล หรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท  
                   ส าหรับการท ารายการระหว่างกันกับผู้ ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบนับริษัทรับงานโดยตรงไม่ผ่านบริษัทนายหน้าที่
เก่ียวข้อง ซึง่บริษัทได้เร่ิมด าเนินการมาแล้วตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2562 ที่ผา่นมา  

                 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นวา่บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินอย่างถกูต้อง เช่ือถือ
ได้ตามมาตรฐานการบญัชี  และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ มี
ระบบการควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างถกูต้องและเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจ รวมทัง้มีการประเมินการบริหารความเสีย่งอยา่งมีระบบและมีประสทิธิภาพ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ประธานได้เชิญให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ซกัถาม 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ   
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ประธานแจ้งวา่เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมต ิ

ที่ประชมุได้พิจารณา และรับทราบรายงานผลการด าเนินของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปี 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ที่บริษัทได้จดัท าขึน้ และผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตได้ตรวจสอบแล้วอยา่งไมม่ีเง่ือนไข โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว  

ประธาน มอบหมายให้นางสาวสจิุนตนา จ าปีศรี กรรมการบริหาร และผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็น
ผู้รายงานสรุปให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 
1,741.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.75 มีหนีส้นิรวม 1,032.19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.42 และมีสว่นของผู้ ถือหุ้น
จ านวน 709.61 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.44  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทรวม (วิธีสว่นได้เสยี) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทสนิทรัพย์
รวม 1,732.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.05 มีหนีส้นิรวม 1,032.19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.42 และมีสว่นของผู้ ถือ
หุ้นจ านวน 699.98 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.66 

ส าหรับบญัชีก าไรขาดทนุนัน้ บริษัท มีผลก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2563 จ านวน 17.54 ล้านบาท 
ผลก าไรเพิ่มขึน้ 5.21 ล้�านบาท หรือร้อยละ 42.32 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี�ก่อนซึง่มีผลก าไรสทุธิ จ านวน 12.33 ล้านบาท 
อนัเนื่องมาจาก 

1.  บริษัท มีผลก าไรจากการรับประกนัภยั จ านวน 75.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 
29.39 ซึง่เกิดจากรายได้จากการรับประกนัท่ีไมเ่ติบโต และคา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัที่ลดลง ดงันี ้

- รายได้จากการรับประกนัภยั ซึง่ประกอบด้วยเบีย้ประกนัภยัรับโดยตรง การรับประกนัตอ่  การเอา
ประกนัภยัตอ่ และรายได้คา่บ าเหน็จ รวมจ านวน 849.53 ล้านบาท ลดลง 108.04 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.28 

-   คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยั ซึง่ประกอบด้วยคา่สนิไหมทดแทน คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ และคา่ใช้จา่ย
ในการรับประกนั รวมจ านวน 777.91 ล้านบาท ลดลง 125.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.93 โดยอตัราสว่นของคา่ใช้จ่าย
ตอ่รายได้โดยรวม ในปี 2563 ลดลง ร้อยละ 2.80 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี�ก่อน ประกอบด้วยอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการ
รับประกนัอื่น ในปี 2563 มีอตัราร้อยละ 27.80 ในขณะท่ีปีก่อนมีอตัราร้อยละ 28.38 อตัราสว่นคา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 
ร้อยละ 16.68 ในขณะท่ีปีก่อนมีอตัราร้อยละ 18.16 สว่นอตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทนสทุธิ (Loss Ratio) สงูกวา่งวด
เดียวกนัของปีก่อนเลก็น้อย โดยมีอตัราร้อยละ 49.55 ในขณะท่ี ปีก่อนมีอตัราร้อยละ 49.29 

2. บริษัท มีรายได้จากการลงทนุ ก าไรจากการให้เช่าอาคาร และอื่นๆ จ านวน 27.67 ล้านบาท ผลก าไร
ลดลง 9.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.53 ซึง่เกิดจากผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ จากการบนัทกึบญัชีตาม
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มาตรฐานบญัชีทีเ่ร่ิมใช้ในปี 2563 จ านวน 10.69 ล้านบาท สว่นก าไรจากการให้เช่าอาคารเพิ่มขึน้ 1.78 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7.81 

3. คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน จ านวน 82.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 6.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 
8.61 โดยอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายด าเนินงานตอ่เบีย้ประกนัภยัรับในปี 2563 เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อน ร้อยละ 1.47 

4. บริษัทมีคา่ใชจั่ายภาษีเงินได้ใน ปี 2563 � จ านวน 2.85 ล้�านบาท คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ลดลงจากปีก่อน 
4.09 ล้�านบาท หรือร้อยละ 59.00 

โดยสรุป ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2563  บริษัทมีรายได้จากการรับประกนัภยัที่ไมเ่ตบิโตจาก
งวดเดียวกนัของปีก่อน แตล่ดลง ร้อยละ 11.28 คิดเป็นจ านวนเงิน 108.04 ล้านบาท สว่นคา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยั
ลดลงเช่นกนั โดยคา่ใช้จา่ยลดลงมากกวา่การลดลงของรายได้เบีย้ประกนั ที่ร้อยละ 13.93 คิดเป็นจ านวนเงินท่ีลดลง 
125.21 ล้านบาท ท าให้ก าไรจากธุรกิจหลกัของบริษัทมจี านวน 75.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.39 เมื่อรวมรายได้
จากการลงทนุ ให้เช่าอาคาร และอื่นๆ ที่ลดลงร้อยละ 25.53  และมีคา่ใช้จา่ยด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.61 จึงสง่ผล
ให้บริษัทมีผลก าไรสทุธิเฉพาะกิจการประจ าปี 2563  จ านวน 17.54 ล้านบาท ก าไรเพิ่มขึน้ 5.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 
42.32 คิดเป็นก าไร 0.58 บาทตอ่หุ้น ขณะที่ปีก่อน ก าไร 0.41 บาทตอ่หุ้น 

นอกจากนัน้ บริษัทมเีงินลงทนุในบริษัทร่วม ซี่งในปี 2563 ได้บนัทกึสว่นแบง่ผลขาดทนุจากการลงทนุ
ดงักลา่ว 4.52 ล้านบาท ซึง่มีผลขาดทนุเพิม่ขึน้ 0.76 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ท าให้บริษัทมีผลก าไร
สทุธิตามวิธีสว่นได้เสยีเป็นจ านวนเงิน 13.02 ล้านบาท ก าไรเพิม่ขึน้ 4.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.01 

จึงขอให้ที่ประชมุพจิารณา 

ประธาน ได้เชิญให้ที่ประชมุซกัถามข้อสงสยัเพิ่มเติม 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ 

ประธานขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจ าปี 
2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ และออกเสยีงอนมุตัิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

%ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและ
ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. อนมุตั ิ  20,230,093 100.00 
2. ไมอ่นมุตั ิ - - 
3. งดออกเสยีง - - 
รวม 20,230,093 100.00 

หมายเหตุ  ในวาระท่ี 3 ก่อนการลงมติ มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้น 100 หุ้น และมีผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับ
มอบอ านาจ เข้าประชมุ เพิ่ม 4 ราย ถือหุ้น 400 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองและผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับมอบอ านาจ
เข้าประชมุ จ านวน 48 ราย คดิเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 20,230,093 เสยีง 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมตัิจดัสรรกาํไรประจาํปี 2563  

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสจิุนตนา จ าปีศรี กรรมการบริหาร ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ
เลขานกุารบริษัท น าเสนอรายละเอียดของการจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 ดงันี ้ 

 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะ
เศรษฐกิจ และแผนการขยายงานของบริษัท โดยก าหนดจ่ายปีละครัง้ราวเดือนพฤษภาคมของทกุปี 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท  บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 
17,543,226 บาท   รวมผลก าไรสะสมยกมา 27,229,356 บาท ท าให้บริษัทมีก าไรสะสมก่อนจดัสรรเป็นเงิน 44,772,582 
บาท  

ขออนมุตัิที่ประชุมจดัสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ จ านวน 877,161 
บาท และจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 7,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.75 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยก าหนดให้วนัที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) เพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลนีแ้ล้วจะท าให้บริษัทมีก าไรสะสมยกไป  36,395,421 บาท 

จึงขอให้ที่ประชมุพจิารณา 

ประธาน ได้เชิญให้ที่ประชมุซกัถามข้อสงสยัเพิ่มเติม 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ   ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพจิารณาลงมติอนมุตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 
2563 
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มติที่ประชุม  ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ และออกเสยีงอนมุตั ิ
จดัสรรก าไรประจ าปี 2563 เป็นส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัจิ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท
ตามทีเ่สนอมา โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

  

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

%ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและ
ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. อนมุตั ิ  20,230,093 100.00 
2. ไมอ่นมุตั ิ - - 
3. งดออกเสยีง - - 
รวม 20,230,093 100.00 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสจิุนตนา จ าปีศรี กรรมการบริหาร ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ
เลขานกุารบริษัท น าเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา ดงันี ้

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ในข้อที่ 17 ได้ก าหนดวา่ 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการออกจากต าแหน่ง ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 1 ใน 3 มีจ านวน 4 ทา่น ซึง่กรรมการทัง้ 4 ทา่น ที่
จะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในปี 2564 นี ้คือ 

1. นายทวิช  เตชะนาวากลุ          กรรมการอิสระ 
2. นายประชยั เลีย่วไพรัตน์ กรรมการบริหาร 
3. น.ส.มณีรัตน์  เอี่ยมโสภณา กรรมการบริหาร  
4. นายสนุทร              ก่อนนัทเกียรติ         กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายยอ่ย ได้มีโอกาสเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมให้ได้รับการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โดยการเปิดเผยผา่นระบบขา่วสารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัท ระหวา่งวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 แตไ่มม่ผีู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือ
กรรมการให้บริษัทพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้พจิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่กรรมการทัง้ 4 ทา่น มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกบัเป้าหมายและกลยทุธ์บริษัท รวมถงึตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ใน
วาระท่ีผา่นมาก็ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยการอทุิศตนและอทุศิเวลา ช่วยพฒันาบริษัทได้อยา่งครบถ้วน และเพื่อให้การ
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บริหารงานของบริษัทเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง  ประกอบกบัไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลอื่นท่ีมคีณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณา 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว เห็นวา่ บคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ จะ
สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 4 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีก
วาระหนึง่  

ประธานขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา โดยขอให้ที่ประชมุพิจารณาเป็นรายบคุคล โดยรายละเอียด
เก่ียวกบัอาย ุ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และประวตัิการเข้าประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

1. นายทวชิ เตชะนาวากลุ            กรรมการอิสระ 

ประธาน  ได้เชิญให้ที่ประชมุซกัถามเพิม่เตมิ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงอนุมัติให้            
นายทวิช เตชะนานวากุล  กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน
เสยีง ดงันี ้

  

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

%ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและ
ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. อนมุตั ิ  20,230,093 100.00 
2. ไมอ่นมุตั ิ - - 
3. งดออกเสยีง - - 
รวม 20,230,093 100.00 

 

2.    นายประชยั เลีย่วไพรัตน์   กรรมการบริหาร                                                            

ประธาน ได้เชิญให้ที่ประชมุซกัถามเพิม่เตมิ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นที่เ ข้าประชุม และออกเสียงอนุมัติให้            
นายประชยั เลีย่วไพรัตน์  กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสยีง 
ดงันี ้

 

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

%ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและ
ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. อนมุตั ิ  20,230,093 100.00 
2. ไมอ่นมุตั ิ - - 
3. งดออกเสยีง - - 
รวม 20,230,093 100.00 

 

3.    น.ส.มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา   กรรมการบริหาร 

ประธาน ได้เชิญให้ที่ประชมุซกัถามเพิม่เตมิ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นอื่นใดซกัถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงอนุมัติให้            
น.ส.มณีรัตน์  เอี่ยมโสภณา กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน
เสยีง ดงันี ้

 
  

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

%ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและ
ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. อนมุตั ิ  20,230,093 100.00 
2. ไมอ่นมุตั ิ - - 
3. งดออกเสยีง - - 
รวม 20,230,093 100.00 

 

4.     นายสนุทร ก่อนนัทเกียรติ        กรรมการอิสระ 

ประธาน ได้เชิญให้ที่ประชมุซกัถามเพิม่เตมิ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นอื่นใดซกัถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิ  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงอนุมัติให้            
นายสนุทร ก่อนนัทเกียรติ  กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน
เสยีง ดงันี ้

 
 

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

%ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและ
ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. อนมุตั ิ  20,230,093 100.00 
2. ไมอ่นมุตั ิ - - 
3. งดออกเสยีง - - 
รวม 20,230,093 100.00 

 

วาระที่ 6    พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธาน มอบหมายให้ น.ส.สจิุนตนา  จ าปีศรี กรรมการและเลขานุการบริษัท น าเสนอรายละเอียดเพื่อ
พิจารณา ดงันี ้ 

บริษัทได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงิน
รางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ  
ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท” 

2. เป็นไปตามแนวทางที่ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 65/2537 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2537 ได้
อนมุตัิวางหลกัเกณฑ์ไว้ คือ ใช้ฐานเปรียบเทียบกบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัทประกนัวินาศภยัอื่น ในตลาดหลกัทรัพย์
และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยค านึงถึงฐานะ และผล
ประกอบการของบริษัทเป็นส าคญั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดย
พิจารณากลัน่กรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทัง้ได้เปรียบเทียบกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั การขยายตวัทางธุรกิจและผลการเติบโตด้านผลการด าเนินงาน
ของบริษัทแล้ว  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการในปี 2564 ภายในวงเงิน
เทา่กบัปี 2563 ที่ผา่นมา กลา่วคือไมเ่กิน 2,000,000 บาท 

จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
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ส าหรับในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท และได้เข้าประชุมในครัง้นี  ้ซึ่งถือหุ้ นนับรวมกันได้ 
4,953,239 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงของดออกเสียงลงคะแนนใน
การพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือพิจารณา 

ประธาน ได้เชิญให้ที่ประชมุซกัถามเพิ่มเติม 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท
ได้ตามที่เสนอมา โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

%ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและ
ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. อนมุตั ิ  15,276,863 75.52 
2. ไมอ่นมุตั ิ - - 
3. งดออกเสยีง 4,953,239 24.48 
รวม 20,230,102 100.00 

หมายเหตุ  ในวาระท่ี 6 ก่อนการลงมติ มีผู้ ถือหุ้นที่ได้รับมอบอ านาจ เข้าประชมุ เพิ่ม 1 ราย ถือหุ้น 9 หุ้น รวมเป็น
จ านวนเสยีงทัง้หมด 20,230,102  เสยีง 

วาระที่ 7    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 

ประธาน มอบหมายให้นายพิชิต สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดเพื่อ
พิจารณา ดงันี ้

ตามข้อบงัคบับริษัทข้อที ่36 ก าหนดวา่ “กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าตาม (5) คือ แตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี…” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  

1. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ  เลขที่ใบอนญุาต 4301 หรือ  
2. ดร.ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ       เลขที่ใบอนญุาต 3356 หรือ 
3. นายนนัทวฒัน์ ส ารวญหนัต์     เลขที่ใบอนญุาต 7731 หรือ  
4. นางนิสากร      ทรงมณี           เลขที่ใบอนญุาต 5035   
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 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัตสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายช่ือของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ส านกังาน กลต.)  และไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้
เสยีกบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบ และการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
เป็นเงิน 2,450,000 บาท เทา่กบัปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นวา่ สมควร
เสนอช่ือผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 ดงันี ้

จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือพจิารณา 

ประธาน ได้เชิญให้ที่ประชมุซกัถามเพิม่เตมิ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นอื่นใดซกัถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นท่ีเข็าประชมุ และออกเสยีงอนมุตัิ
ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

%ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและ
ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. อนมุตั ิ  20,230,112 100.00 
2. ไมอ่นมุตั ิ - - 
3. งดออกเสยีง - - 
รวม 20,230,112 100.00 

 

หมายเหตุ ในวาระท่ี 7 ก่อนการลงมติ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง เพิ่ม 1 ราย ถือหุ้น 10 หุ้น รวมเป็นจ านวนเสยีง
ทัง้หมด 20,230,112 เสยีง 

วาระที่ 8    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยัและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงข้อซกัถาม 
หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ของทา่นผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลง
มติใด ๆ ในวาระนี ้
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ประธาน ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่จะมีทา่นผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณาอีกหรือไม่ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอื่นใด 

ประธาน กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้รวมทัง้ขอบคณุที่ผู้ ถือหุ้นให้การสนบัสนนุและเป็น
ก าลงัใจแก่บริษัท กรรมการและพนกังานด้วยดีเสมอมาและขออนญุาตปิดการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 
2/2564 

ปิดประชมุเวลา 10.50 น. 
             

  ลงช่ือ        มน ูเลยีวไพโรจน์       . 
                                  (นายมน ูเลยีวไพโรจน์) 
                     ประธานกรรมการ 

 
 
ลงช่ือ          สจิุนตนา จ าปีศรี         . 

                        ( นางสาวสจิุนตนา   จ าปีศรี ) 
             กรรมการ เลขานกุารบริษัท 


