รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
……………………………………………
ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม 1105 ชั้ น 11 อาคารกรุงเทพประกัน ภั ย เลขที่ 25
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
99 ราย และโดยการมอบฉั นทะ 192 ราย รวมทั้งสิ้น 291 ราย นับจานวนหุ้น ได้ 39,161,802 หุ้น คิด เป็ นร้อยละ
36.7820 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จานวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที่ 42.
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
U

นายชัย โสภณพนิ ช ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ น ประธานในที่ ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจนี ย์
เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ประธานกล่าวเปิ ด การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ครั้งที่ 24 และ นางศรีจิต รา ประโมจนี ย์ เลขานุ การบริ ษั ท
ได้แนะนาคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
จานวน 13 ท่าน ได้แก่
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายโชตะ
โมริ
กรรมการอิสระ
11. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร
12. นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
13. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการ
U

U
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2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 17 ท่าน ได้แก่
1. นายอานนท์ วังวสุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
2. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
3. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท
4. นายต่อศักดิ์ จงเกื้อตระกูล
ที่ปรึกษา
5. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผู้อานวยการธุรกิจสถาบันการเงิน
6. นายสุชาติ
จิรายุวัฒน์
ผู้อานวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
7. นายอารีย์
วันแอเลาะ
ผู้อานวยการธุรกิจตัวแทน
8. นายเลิศ
วงศ์ชัย
ผู้อานวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
9. นางสาวปวีณา จูชวน
ผู้อานวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร
10. นายชวาล
โสภณพนิช
ผู้อานวยการธุรกิจลูกค้ารายย่อย
11. นางสาวลสา โสภณพนิช
ผู้อานวยการธุรกิจนายหน้า
12. นายวีระชัย ศรีเพชระกุล
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
13. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. นายวิเชียร โมลีวรรณ
รองผู้อานวยการอาวุโสสานักตรวจสอบ
15. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
รองผู้อานวยการสานักกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
16. นายเอกมล อังค์วัฒนะ
รองผู้อานวยการสานักการลงทุน
17. นายประยุทธ ชาตรูปะมัย
รองผู้อานวยการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
U

U

3. ตัวแทนจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. คุณรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner)
2. คุณนิลเนตร เหล่าพัทรเกษม ผู้จัดการ (Manager)
U

จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมี
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัท ฯ
ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้า หน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดาเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน
โดยจะหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจานวนเสียงของผู้ถือ หุ้นที่ เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นาเสนอ
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สาหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกาหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียง
ตามที่ผู้มอบฉันทะกาหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กาหนดการออกเสียง
ไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดาเนินการจน
เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง
กรรมการเป็นรายบุคคล
สาหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี นั้ น นางศรีจิตรา ประโมจนี ย์ เลขานุ การบริษั ท ได้ ข อเชิ ญ ตั วแทนของผู้ ถือ หุ้ น 1 ท่ าน คื อ นางสาวกาญจนา
เอนกวศินชัย ผู้รับมอบฉันทะ เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการออกเสี ย งลงคะแนนแล้ ว ประธานจึ งได้ มอบหมายให้ นางศรี จิ ต รา
ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดาเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2559 ตามที่ได้ส่งสาเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
หรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 15
ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจานวนหุ้นได้ 10,795,983 หุ้น รวม
จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 306 ราย นับจานวนหุ้นได้ 49,957,785 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงใน
วาระที่ 1 ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:
 เห็นด้วย 49,957,785
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
 งดออกเสียง
0 เสียง
 บัตรเสีย
0
เสียง

(100.0000 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
นายพนั ส ธีรวณิ ชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหารได้ รายงานจุด เด่ น ของการดาเนิ น กิจการของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2559
2558
เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ
16,031.3
15,867.4
1.0
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ
2,553.2
2,477.7
3.0
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
1,012.9
961.3
5.4
หัก ต้นทุนทางการเงิน
3.8
4.0
(6.5)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
1,536.5
1,512.4
1.6
รายได้สุทธิจากการลงทุน
1,285.4
1,233.5
4.2
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,821.9
2,745.9
2.8
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
396.1
403.6
(1.9)
กาไรสุทธิ
2,425.8
2,342.3
3.6
กาไรต่อหุ้น (บาท)
22.78
22.00
3.6
U

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 เบี้ยประกันภัยรับ
ของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 1.0 และบริษัทฯ มีกาไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่าย
เงินสมทบ จานวน 2,553.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 3.0 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและต้นทุน
ทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากการรับประกันภัยจานวน 1,536.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.6
นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุน จานวน 1,285.4 ล้านบาท จึงทาให้บริษัทฯ มีกาไร
สุ ท ธิ ห ลั งหั ก ค่ า ใช้ จ่ ายภาษี เงิ น ได้ เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 2,425.8 ล้ านบาท ดั งรายละเอี ย ดที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ส รุ ป ผล
การดาเนินงานในรอบปี 2559 ปรากฏในหน้า 7, หน้า 26 – 27 และหน้า 29 – 32 ของรายงานประจาปี 2559 ที่จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ
นายพนัส ธี รวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ว่า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2558 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัด
อบรมความรู้ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการออกหนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินผล กากับดูแล และ
ติดตามการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
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(5)
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
ซึ่งมีคาถามและคาตอบดังนี้
1. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 ลดลงจาก
ปี 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีกาไรก่อนหักภาษีเงินได้ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่ อที่ ประชุม ว่า เนื่ องจากบริษัทฯ ได้ตั้งสารองค่าสินไหม
ทดแทน (Loss Reserve) ไว้สูงตั้งแต่ช่วงน้าท่วม เมื่อปี 2554 และ ปี 2555 แล้วบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี อย่างไรก็
ตาม เวลาคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนที่ยังไม่ได้ตกลงจ่ายยังถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ จึงต้องบวกกลับใน
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อคานวณภาษี สาหรับปี 2559 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่บริ ษัทฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี
แล้ว ภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ ต้องชาระจึงลดลง
2. นายรุ่งโรจน์ ใจกลางบูรณะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้จากการลงทุนในส่วนของเงินให้
กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จานองเป็นประกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.1 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากลูกค้าชาระหนี้เงินกูค้ ืน
ให้กับบริษัทฯ
ที่ประชุมไม่มีคาถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน
ประจาปี 2559 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต และ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 85 - 137 ของรายงานประจาปี 2559 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
U

จากนั้ น จึงเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถือ หุ้ น สอบถามรายละเอี ยดเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม ที่ประชุมจึงมีมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เพิ่มเติม จานวน 19 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 10 ราย นับจานวนหุ้นได้
3,893,065 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 325 ราย นับจานวนหุ้นได้ 53,850,850 หุ้น จึงสรุปผลการนับ
คะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้
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(6)
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:
 เห็นด้วย 53,850,850
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไรประจาปี 2559
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,425,787,659.- บาท กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี ที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรในภายหลัง
3,393,864.- บาท และกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 4,001,760,184.-บาท บริษัทฯ จึงมีกาไรสะสมก่อนการจัดสรร
6,430,941,707.- บาท
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกาไร โดยจ่ายเงินปัน
ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวน 106,470,000.- หุ้น ในอัตราหุ้นละ 14
บาท โดยจ่ ายจากกาไรสุทธิ ข องบริษั ท ฯ รวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้น 1,490,580,000.- บาท ซึ่ งคณะกรรมการได้ อ นุ มั ติ ให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปั นผลครั้งสุดท้ ายหุ้ นละ 5 บาท
ดังรายละเอียดการจัดสรรกาไรดังนี้
U

หน่วย : พันบาท
ครั้งที่ 24/2560 ครั้งที่ 23/2559
(ปี 2559) (ปี 2558)
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
319,410
292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
319,410
292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
319,410
292,793
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
532,350
399,262
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป
4,940,362 4,001,760
รวม
6,430,942 5,279,401
โดยบริษัทฯ กาหนดให้วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 24 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกาไรประจาปี
2559 ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

/7...

(7)
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไร ประจาปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 3 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 20,320 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 328 ราย นับจานวนหุ้นได้ 53,871,170 หุ้น
จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:
 เห็นด้วย 53,871,170
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานได้ ม อบหมายให้ นายสิ งห์ ตั ง ทั ต สวั ส ดิ์ กรรมการอิ ส ระและประธานคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รายงานต่ อที่ ประชุม ว่า ปั จจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการ
จานวนทั้งสิ้น 13 ท่าน และในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ได้ โดยในปีนี้มี
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
U

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์
2. นายสุวรรณ

ประกาศเภสัช
แทนสถิตย์

3. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

4. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น รายย่อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่ วัน ที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อ มทั้งได้เผยแพร่ข้อมู ล
ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
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(8)
คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหาได้ พิจารณาถึ งคุ ณ สมบั ติ ประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญ
คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทางานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ,
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ , นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล แล้วเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษั ทฯ ซึ่ งไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่วนได้ เสีย ภายใต้ ค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณากลั่นกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติ
การทางานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกั บการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึง มีมติ
เห็ นชอบและอนุมั ติให้ เสนอรายชื่อ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช , นายสุวรรณ แทนสถิตย์ , นายวีระศักดิ์
สุตัณฑวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล ต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จารณาแล้ วว่ า นายกองเอก เปล่ งศั ก ดิ์ ประกาศเภสั ช , นายสุ วรรณ
แทนสถิตย์ และนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยได้ดารงตาแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี นั้น
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นาประสบการณ์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น ประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และการด าเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นอย่างดีต่อไป
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ข้ อ เสนอของคณะกรรมการ หรื อ งดออกเสี ย ง ได้ โปรดยกมื อ เพื่ อ ลงมติ เป็ น รายบุ ค คล หากไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ยกมื อ
จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนเสี ยงจากผู้ ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
จากนั้น นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็น
รายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย
และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย นับจานวนหุ้นได้ 3,416 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
332 ราย นับจานวนหุ้นได้ 53,874,586 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายกองเอก เปล่งศักดิ์
ประกาศเภสัช ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 52,285,029
 ไม่เห็นด้วย
354
 งดออกเสียง 1,589,203
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(97.0495 %)
( 0.0007 %)
( 2.9498 %)
( 0.0000 %)
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2. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ในระหว่างนี้ มี ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้า ร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 1 ราย นับจานวนหุ้นได้
6,000 หุ้ น รวมจานวนผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เข้ าร่วมประชุ ม ทั้ งสิ้น 333 ราย นั บจานวนหุ้ น ได้ 53,880,586 หุ้ น
จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 52,289,289
 ไม่เห็นด้วย
1,894
 งดออกเสียง 1,589,403
 บัตรเสีย
0

3. นายวีระศักดิ์

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(97.0466 %)
( 0.0035 %)
( 2.9499 %)
( 0.0000 %)

สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย
และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจานวนหุ้นได้ 10,231 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
337 ราย นั บ จ านวนหุ้ น ได้ 53,890,817 หุ้ น จึ ง สรุ ป ผลการนั บ คะแนนเสี ย งของ นายวี ร ะศั ก ดิ์
สุตัณฑวิบูลย์ ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 52,294,560
 ไม่เห็นด้วย
7,054
 งดออกเสียง 1,589,203
 บัตรเสีย
0

4. นายพนัส

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(97.0380 %)
( 0.0131 %)
( 2.9489 %)
( 0.0000 %)

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร
ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 52,271,367
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง 1,619,450
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(96.9949 %)
( 0.0000 %)
( 3.0051 %)
( 0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
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1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์
2. นายสุวรรณ

ประกาศเภสัช
แทนสถิตย์

3. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

4. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ
ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์
สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางณินทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายโชตะ
โมริ
กรรมการอิสระ
11. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร
12. นายอภิสิทธิ์
อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อานวยการใหญ่
13. นายวรวิทย์
โรจน์รพีธาดา
กรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560
ประธานได้ ม อบหมายให้ นายสิ งห์ ตั ง ทั ต สวั ส ดิ์ กรรมการอิ ส ระและประธานคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
22 เมษายน 2559 ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการส าหรั บ ปี 2559 เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น ไม่ เกิ น
12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรร
แล้วเป็นจานวนเงินที่ใช้จริง 11,610,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 146 – 147 ของรายงานประจาปี 2559
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ในปี 2560 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิ จในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการ
ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของ
กรรมการสาหรับปี 2560 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายให้
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2560 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ
1,440,000.360,000.- กรรมการ
720,000.180,000.- กรรมการตรวจสอบ
360,000.90,000.- กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
90,000.- กรรมการธรรมาภิบาล
90,000.ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 ปรากฏว่า
ไม่มีคาถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจานวนเสียงที่มาประชุมเห็ นด้วยให้จ่าย
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ ยประชุม แก่คณะกรรมการบริษัทฯ สาหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และ
มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระ
ที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 5 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ
4 ราย นับจานวนหุ้นได้ 3,391 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 342 ราย นับจานวนหุ้นได้ 53,894,208 หุ้น
จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:
 เห็นด้วย 52,305,005
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง 1,589,203
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(
(
(
(

97.0513 %)
0.0000 %)
2.9487 %)
0.0000 %)
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560
ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ผ่านการ
พิจ ารณาแต่ งตั้ งจากที่ ประชุม สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ครั้งที่ 23 ให้ เป็น ผู้ สอบบัญ ชีข องบริษัทฯ ประจาปี 2559 ซึ่ งบั ดนี้ ค รบ
กาหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2560
โดยเสนอให้
1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
3) นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734
แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษั ทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกาหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
ผู้ทาการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
ในกรณี ที่ผู้สอบบัญ ชี ดังกล่าวข้างต้ น ไม่ สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด จัด หา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ต รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 เป็นจานวนเงิน 2,430,000.บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : บาท

1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปีของบริษัทฯ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
(3 ไตรมาส ๆ ละ 210,000 บาท)
3.ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2560)
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2560)
5.ค่าบริการอื่น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ปี 2560
(1)

ปี 2559
(2)

เพิ่มขึ้น
(3) = (1)-(2)

%

1,250,000

1,150,000

100,000

8.7

630,000

600,000

30,000

5.0

140,000

140,000

-

-

410,000

410,000

-

-

ไม่มี

ไม่มี

-

-

2,430,000

2,300,000

130,000

5.7
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คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน
ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี
อื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมี
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบบั ญ ชีให้ กับบริษัท ประกัน วิน าศภั ยอี กหลายแห่ ง ทั้ งยังไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ และ/หรื อ
ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว ซึ่ง
ค่าสอบบัญชีในปี 2560 จานวน 2,430,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2559 จานวน
ทั้ งสิ้น 2,300,000.- บาท แล้ ว พบว่าค่ าสอบบั ญ ชี ปี 2560 มี ก ารปรั บ ราคาเพิ่ ม ขึ้ น 130,000.- บาท หรื อ ประมาณ
ร้อยละ 5.7 ของค่าสอบบัญชีปี 2559 เป็นราคาที่เหมาะสม
สาเหตุหลักของการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี คือ ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มข้อกาหนดความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในการอ่านรายงานประจาปีที่บริษัทฯ ต้องจัดทาเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สรุ ป ว่ า ข้ อ มู ล ที่ แ สดงในรายงานประจ าปี มิ ได้ มี ค วามขั ด แย้ ง ของข้ อ มู ล ที่ มี ส าระส าคั ญ กั บ
งบการเงิน หรือความรู้ที่ผู้สอบบัญชีได้จากการตรวจสอบ
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบี ย นเลขที่ 4951 และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุ ณ ปสุ ต ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4499 และ/หรื อ
นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 เป็นจานวนเงิน 2,430,000.- บาท
ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 9 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 4 ราย นับจานวนหุ้นได้ 10,042 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 351 ราย นับจานวนหุ้นได้ 53,904,250 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :
 เห็นด้วย 53,902,850
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
1,400
เสียง
 งดออกเสียง
0
เสียง
 บัตรเสีย
0
เสียง

(
(
(
(

99.9974 %)
0.0026 %)
0.0000 %)
0.0000 %)
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
24 นี้ ได้ดาเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้
1. นายชีวาวิชช์ ฉัตรชัยวัฒนกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้แตกพาร์หุ้น เพื่อให้เกิด สภาพคล่องในการซื้อขาย
หุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่ได้นา
เรื่องนี้มาพิจารณา ส่วนใหญ่คนที่สนใจหุ้นของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนระยะยาว จึงไม่น่าจะกระทบกับการซื้อขายหุ้น
2. นายรุ่งโรจน์ ใจกลางบูรณะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนโดยจ่ายหุ้นปันผลอีกหรือไม่
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ช่วงนี้ยังไม่มีการเพิ่มทุนโดยจ่ายหุ้นปันผล
3. นายอนันต์ พันธุ์ปรีชากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเพิ่มเป็น 14 บาท
บริษัทฯ จะถือเป็นบรรทัดฐานของปีต่อไปหรือไม่
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ มีผลกาไรสมควรที่จะทาเช่นนั้น
เมื่อปรากฏว่าไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุม
อนึ่ง ในระหว่างการดาเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทาให้จานวนหุ้นของการลงมติใน
วาระต่าง ๆ มีจานวนหุ้นมากกว่าจานวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้น
ที่มอบฉันทะได้กาหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เห็นด้วยในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 และไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในวาระที่ 8 จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้วแต่อย่างใด
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ดั งนั้ น จึงสรุ ป จานวนผู้ ถือ หุ้ น ที่ เข้ าร่วมประชุ ม ด้ วยตนเอง 134 ราย และโดยการมอบฉั น ทะ 222 ราย
รวมทั้งสิ้น 356 ราย นับจานวนหุ้นได้ 53,904,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.6287 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(จานวน 106,470,000 หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.10 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจนีย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

