รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27
ของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 26 มิถุน ายน 2563 ณ ห้อ งประชุม 1105 ชัน้ 11 อาคารกรุ งเทพประกัน ภัย เลขที่ 25
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
75 ราย และโดยการมอบฉัน ทะ 140 ราย รวมทัง้ สิ้น 215 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 52,665,378 หุ น้ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
49.4650 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แลว้ ทัง้ หมด (จานวน 106,470,000.- หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ข้อที่ 42.
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายชัย โสภณพนิ ช ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ น ประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจนี ย ์
เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 และมอบหมายให้นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การ
บริษทั เป็ นผูด้ าเนินการประชุม จากนัน้ นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์ เลขานุการบริษทั ได้แนะนาคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผู ส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ที่เข้าร่วมประชุมใน
ครัง้ นี้ ดังรายนามต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 11 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 91.67 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั จานวน 1 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
3. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ 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. นายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
10. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
11. นายพนัส
ธีรวณิชย์กลุ
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
12. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั

(2)
2. คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 19 ท่าน ได้แก่
1. นายสุพฒั น์ อยู่คงพันธุ ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2. นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทั
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 านวยการธุรกิจนายหน้า
10. นายปิ ตพิ งษ์ ชาวชายโขง
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
11.นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
12. นายยิง่ ยศ แสงชัย
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสินไหมทดแทนยานยนต์
13.นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสินไหมทดแทน
14. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นายวิเชียร โมลีวรรณ
รองผูอ้ านวยการอาวุโสสานักตรวจสอบ
16. นายศุภชัย อัศวารักษ์
รองผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
17. นายเอนก คีรเี สถียร
รองผูอ้ านวยการอาวุโส สานักเลขานุการบริษทั
และรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมาย
18. นายเอกมล อังค์วฒั นะ
รองผูอ้ านวยการสานักการลงทุน
19. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
รองผูอ้ านวยการสานักกากับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
รองผูอ้ านวยการส่วนบริหารความเสีย่ งองค์กร
3. ตัวแทนจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม
จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. คุณรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุน้ ส่วน (Partner)
2. คุณนิลเนตร เหล่าพัทรเกษม ผูจ้ ดั การ (Manager)
จากนัน้ นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผู ส้ อบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมี
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนทีบ่ ริษทั ฯ ได้
แจกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ณ จุดลงทะเบียน ซึง่ จะมีเจ้าหน้าทีร่ บั บัตรลงคะแนนและดาเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดย
จะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจานวนเสียงของผู ถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
และจะแจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบทันที หากไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ยกมือจะถือว่าผูถ้ อื หุน้ มีมติเห็นชอบด้วยกับวาระทีน่ าเสนอ

(3)
สาหรับผู ร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งผู ม้ อบฉันทะกาหนดการออกเสียงไว้ลว่ งหน้าแลว้ บริษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสียง
ตามทีผ่ ูม้ อบฉันทะกาหนด โดยผูร้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนอีก หากผูม้ อบฉันทะมิได้กาหนดการออกเสียง
ไว้ล่วงหน้า ขอให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ไ ด้แจ้งมาแลว้ ข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดาเนินการ
จนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแลว้ ขอให้ผูถ้ อื หุน้ และผู ร้ บั มอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้
เป็ นหลักฐาน
ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ ประธานจะเป็ นผู ส้ อบถามความเห็นจากที่ประชุมเพือ่ พิจารณาลงคะแนนเสียง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
สาหรับการนับคะแนนเสียง เพือ่ ให้การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีนนั้ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ได้ขอเชิญตัวแทนของผู ถ้ ือหุน้ 1 ท่าน คื อ นายเจษฏา ยิบ ผู ถ้ ือหุน้
รายย่อย เป็ นพยานผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงทีเ่ ป็ นอิสระ
ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั จึง
ดาเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั เสนอรายงานการประชุมสามัญผู ถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ได้ส่งสาเนาให้แก่ผูถ้ อื หุน้ แลว้ ว่ามีผูถ้ อื หุน้ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
หรือไม่
ปรากฏว่าไม่มผี ูใ้ ดขอแก้ไข จึงขอให้ท่ปี ระชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผูถ้ อื หุน้ ที่ ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงยกมือขึ้น ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรับ รองรายงานการประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม จานวน 11 ราย
เป็ นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 5 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 431,042 หุน้ รวมจานวน
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 226 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,096,420 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1
ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:
 เห็นด้วย 53,090,720 เสียง
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
 งดออกเสียง
5,700 เสียง
 บัตรเสีย
0
เสียง

(
(
(
(

99.9893 %)
0.0000 %)
0.0107 %)
0.0000 %)

(4)
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ได้รายงานจุดเด่นของการดาเนินกิจการของ
บริษทั ฯ ในรอบปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้
(หน่วย: ล ้านบาท)
2562
2561
เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ
21,008.9
17,326.2
21.3
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ
2,242.2
2,551.7
(12.1)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
1,078.3
1080.8
(0.2)
หัก ต้นทุนทางการเงิน
2.5
3.2
(21.8)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
1,161.4
1,467.7
(20.9)
รายได้สุทธิจากการลงทุน
1,624.6
1,317.6
23.3
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,786.0
2,785.3
0.03
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
334.7
378.5
(11.6)
กาไรสุทธิ
2,451.3
2,406.8
1.8
กาไรต่อหุน้ (บาท)
23.02
22.61
1.8
ดร.อภิ สิ ท ธิ์ อนั น ตนาถรัต น กรรมการและประธานคณ ะผู บ้ ริ ห าร รายงานเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในปี 2562
เบี้ย ประกัน ภัย รับ ของบริษ ทั ฯ ปรับ ตัว เพิ่ม ขึ้น จากปี 2561 ในอัต ราร้อ ยละ 21.3 และบริษ ทั ฯ มีก าไรจากการรับ
ประกันภัยหลังหักค่ าใช้จ่ายเงินสมทบ จานวน 2,242.2 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 12.1 และเมือ่ หักค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานและต้นทุนทางการเงินแลว้ บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจากการรับประกันภัยจานวน 1,161.4 ลา้ นบาท ลดลง
จากปี 2561 ร้อยละ 20.9
นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุน จานวน 1,624.6 ลา้ นบาท เพิ่ม ขึ้น จากปี 2561
ร้อยละ 23.3 จึงทาให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น 2,451.3 ลา้ นบาท เพิม่ ขึ้นจาก
ปี 2561 ร้อยละ 1.8 ดังรายละเอียดทีบ่ ริษทั ฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 ปรากฏในหน้า 3, หน้า 9 – 13,
หน้า 18 และหน้า 82 - 139 ของรายงานประจาปี 2562 ทีจ่ ดั ส่งให้แก่ผูถ้ อื หุน้ แล ้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมถึงผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ว่า บริษทั ฯ ได้ยดึ มัน่ ในการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อย่างเคร่งครัด และมุง่ มันในการด
่
าเนินธุ รกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็ นธรรมตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณบริษทั ฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ซึง่ ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จดั อบรมความรูใ้ ห้แก่
พนักงาน เพื่อปลู กฝังและเน้นการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างเคร่ง ครัด รวมถึงกาหนด
มาตรการเพิม่ เติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยงั จัด ให้มกี ารประเมินผล กากับ
ดูแล และติดตามการปฏิบตั อิ ย่างสมา่ เสมอ
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นอกจากนัน้ ในปี 2562 บริษทั ฯ ยังได้จดั ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มพู นความรู ภ้ ายนอกกับสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย ในหลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562
1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มีขอ้ สอบถามดังนี้
1.1 ขอทราบรายละเอียดผลการด าเนิ น งานของบริษทั ฯ ในส่วนของการประกัน ภัย Motor และ NonMotor ตลอดจนแนวทางการดาเนินธุรกิจในการรับประกันภัยดังกล่าว
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมดังนี้
1) ในปี 2562 การรับประกัน ภัยของบริษทั ฯ เติบโตขึ้น อย่างมากเป็ น จานวน 21.3 % เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมประกันภัยซึ่งเติบโตเพียง 5.2% ทัง้ นี้ การเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก 1) มีการ
ควบรวมกิจการของบริษทั ประกันภัยขนาดกลาง ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนอันดับของบริษทั ประกัน ภัยที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดสู งสุด บริษทั ฯ จึงปรับกลยุทธ์การดาเนินงานเพือ่ ให้คงรักษาอันดับของบริษทั ฯ ให้คงไว้ทอ่ี นั ดับที่ 3 รองจาก
วิรยิ ะประกันภัย และทิพยประกันภัย 2) บริษทั ฯ รักษาสัดส่วนของการรับประกันภัย โดยในส่วนของ Motor อยู่ท่ี 40%
- 43% และ Non-Motor อยู่ท่ี 57% - 60% เนื่องจากอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (“loss ratio”) ของการรับประกันภัย
Motor จะอยู่ท่ี 70% ดังนัน้ หากการรับประกันภัยประเภท Motor ขยายตัวมาก บริษทั ฯ จะมีความเสีย่ งทีส่ ูงมากขึ้น
2) ในปี 2563 สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ งผล
กระทบต่อธุ รกิจประกันภัยเป็ นอย่างมาก โดยผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ 1) บริษทั ประกันภัยสามารถออกผลิตภัณฑ์เพือ่
รองรับ ความเสี่ย งจากการติ ด เชื้ อ COVID-19 โดยบริ ษ ทั ฯ เป็ น บริษ ทั ประกัน ภัย แห่ ง แรกที่เสนอขายผลิต ภัณ ฑ์
ประกันภัยไวรัสโคโรนา ส่งผลให้บริษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และ 2) การประกาศ
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ นส่งผลให้ loss ratio ของบริษทั ฯ ลดลง เนื่องประชาชนอยู่บา้ น
และไม่มกี ารใช้พาหนะ สาหรับผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าสูร่ ะบบประกันภัย
ลดลง รวมถึงรายได้จากเบี้ยประกันภัยการเดินทาง เบี้ยประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ลดลง
3) การดาเนินกิจการภายหลังไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษทั ฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตได้ถึง
8% เนื่องจาก การรับประกันภัยโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการทีภ่ าครัฐสนับสนุ นให้มปี ระชาชนเข้าร่วมโครงการ
ประกันภัย เช่น เกษตรกร นาข้าว เพาะปลูก เป็ นต้น
1.2 การประกันภัย Motor มีการประกันภัยต่อหรือไม่
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู บ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า การประกันภัย
Motor เป็ นความเสีย่ งทีม่ ลี กั ษณะกระจายตัว ประกอบกับทุนประกันภัยสู งสุดอยู่ท่มี ูลค่ า ของรถ แม้เป็ นความเสียหาย
โดยสิ้นเชิงก็ยงั อยู่ภายใต้ศกั ยภาพของบริษทั ฯ ที่สามารถรองรับความเสียหายนัน้ ๆ ได้ นอกจากนี้ ความเสียหายไม่ได้
เกิดขึ้นพร้อมกันทัง้ หมด ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับความมัน่ คงทางการเงินของบริษทั ฯ จึงไม่มกี ารจัดสรรการ
ประกันภัยต่อในส่วนของการประกันภัย Motor
1.3 บริษทั ฯ มีประกัน ภัย ในส่วนอื่น ที่สามารถทดแทนการประกัน ภัย Non-Motor เช่ น ประกัน ภัยทาง
อากาศ ทีเ่ บี้ยประกันภัยรับลดลงหรือไม่
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า เบี้ยประกันภัยรับ
รวมในส่ว น Non-Motor ที่ล ดลงมีจานวนไม่ ม ากนัก อย่ างไรก็ ดี บริษ ทั ฯ ได้เร่ งผลักดัน ให้มีการเติ บ โตของงาน
รับ ประกัน ภัย ในส่วนอื่น เพื่อ ให้ค รอบคลุ ม เบี้ย ประกัน ภัย ในส่ วนที่ อ าจลดลง เช่ น การประกัน ภัย ทรัพ ย์สิน แบบ
industrial all risk ในโครงการใหญ่ๆ ตลอดจนการรับประกันภัยทีเ่ กิดขึ้นจากความเสีย่ งภัยต่างๆ ทีเ่ พิม่ ขึ้นในปัจจุบนั
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1.4 บริษทั ฯ มีการลงทุนในต่างประเทศอย่างไร
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู บ้ ริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทั ฯ มีการ
ลงทุนในต่างประเทศในรูปของบริษทั ร่วม ซึง่ ตัง้ อยู่ทป่ี ระเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาหรับ
อีกแห่งหนึ่งยังอยู่ระหว่างการเปิ ดสานักงานผูแ้ ทนเพือ่ ทาการตลาดในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบ fronting partner กับบริษทั ประกันภัยต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
1.5 บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในปัจจุบนั ซึง่ เป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจไม่ดอี ย่างไร
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อทีป่ ระชุม ว่า ขณะนี้บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารลงทุนในหุน้ ใดๆ
เนื่องจากต้องรอเวลาเพือ่ ให้เศรษฐกิจฟื้ นตัว
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่ เติมแล ้ว ทีป่ ระชุมจึงมีมติดงั นี้
มติท่ีประชุม: ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และรายงาน
ประจาปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 4 ของปี 2562
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ได้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 4 ของปี 2562
ดังนี้
เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทั ฯ จึงมีความ
จาเป็ นต้องเลือ่ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 ซึง่ กาหนดไว้เดิมวันที่ 24 เมษายน 2563 ทัง้ นี้ เพือ่ ลดผลกระทบต่อ
สิทธิในการรับเงินของผู ถ้ อื หุน้ จากการเลือ่ นประชุมดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 4
ของปี 2562 จากกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ทีป่ รากฎในงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจาปี ในอัตราหุน้ ละ 5 บาท เฉพาะผูถ้ อื หุน้ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อ
ผู ถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รบั เงินปัน ผลในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยได้ทาการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11
พฤษภาคม 2563 ทีผ่ ่านมา ซึง่ เมือ่ รวมกับเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ ่ายไปแลว้ หุน้ ละ 9 บาท รวมเป็ นการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราหุน้ ละ 14 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 อีก
อนึ่ง ในรอบปี 2562 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,451,281,469.- บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นสาหรับปี ท่จี ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 139,952,043.- บาท และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัด สรรยกมา 2,870,358,577.- บาท รวมเป็ น กาไรสะสมก่ อนการจัด สรร 5,181,688,003.- บาท โดยจ่ายเงิน ปัน ผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 14 บาท จากกาไรสุทธิของบริษทั ฯ รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิ้น 1,490,580,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อ นุ ม ตั ิ ให้จ่ายเงิน ปัน ผลระหว่างกาลไปแลว้ รวม 4 ครัง้ โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรกาไรดังนี้
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หน่ วย : พันบาท
ปี 2562
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 4 (ปี 2562) / จ่ายเงินปันผลครัง้ สุดท้าย
(ปี 2561) ในอัตรา 5 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
จัดสรรเป็ นเงินสารองอืน่
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรยกไป
รวม

ปี 2561

319,410
319,410
319,410
532,350

319,410
319,410
319,410
532,350

-3,691,108
5,181,688

3,900,000
2,870,359
8,260,939

จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 4 ของปี
2562
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่ เติมแล ้ว ทีป่ ระชุมจึงมีมติดงั นี้
มติท่ปี ระชุม: ทีป่ ระชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 4 ของปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
วาระที่ 4 พิจารณาให้สตั ยาบันสาหรับการดาเนิ นการของคณะกรรมการบริษัทที่ได้กระทาในระหว่างที่มีการเลื่อน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บ ริ ษ ัท ฯ ต้อ งท าการเลื่ อ นการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ น้ ซึ่ ง ท าให้
คณะกรรมการบริษทั ยังคงปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ละดาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่เคยได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผู ถ้ อื หุน้
ครัง้ ก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู ถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 ซึ่งการดาเนินการบางประการจาเป็ นต้องได้รบั การพิจารณา
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั จึงเห็น สมควรเสนอต่ อที่ประชุม เพื่อ พิจารณาให้สตั ยาบัน สาหรับการด าเนิน การของ
คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้กระทาในระหว่างทีม่ กี ารเลือ่ นประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. พิจารณาให้สตั ยาบันสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระในปี 2563 โดยได้
ปฏิบตั ิหน้าทีต่ ่อไป จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 และได้มกี ารพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
2. พิจารณาให้สตั ยาบันสาหรับค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 โดยได้คงอัตราค่ าตอบแทนเดิมที่เคย
ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 27 และได้มกี ารพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
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3. พิจารณาให้สตั ยาบันสาหรับผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยได้ให้ผูส้ อบบัญชี
รายเดิมทีเ่ คยได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ก่อนสามารถจัดทารายงานงบการเงินและรายงานการดารง
เงินกองทุนตามระดับความเสีย่ งของบริษทั ฯ ได้ต่อไป ด้วยอัตราค่าตอบแทนเดิมทีเ่ คยได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู ถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 และได้มกี ารพิจารณาแต่งตัง้ ผู ส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี 2563
จากนัน้ จึงเปิ ด โอกาสให้ผู ถ้ ือ หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ย วกับการให้ส ตั ยาบัน สาหรับ การด าเนิ น การของ
คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้กระทาในระหว่างทีม่ กี ารเลือ่ นประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ
ดังนี้
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากให้สตั ยาบันสาหรับการดาเนินการของคณะกรรมการ
บริษทั ที่ได้กระทาในระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามัญผู ถ้ อื หุน้ ตามที่เสนอ ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มี
ผู ถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 16 ราย เป็ นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ
6 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 21,482 หุน้ รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 242 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,117,902
หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:
 เห็นด้วย 53,099,702
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
18,200
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(
(
(
(

99.9657 %)
0.0000 %)
0.0343 %)
0.0000 %)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู ส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 79-139 ของรายงานประจาปี 2562 ที่ได้ส่ง
ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล ้ว
จากนัน้ จึงเปิ ด โอกาสให้ผู ถ้ ือ หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ
1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มีขอ้ สอบถามดังนี้
1.1 สาเหตุทส่ี นิ ทรัพย์ของบริษทั ฯ มีจานวนลดลง
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า ในปลายปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์มคี วามผันผวน ราคาหุน้ ลดลง ส่งผลให้เกิดการลดลงของมูลค่ าเงินลงทุนเผื่อขายและสินทรัพย์การ
ลงทุนเผือ่ ขาย
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1.2 สาเหตุทบ่ี ญั ชีเงินสารองอืน่ มีจานวนเพิม่ ขึ้นในปี 2562
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ ผู ช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุ การบริษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
เกิดจากการแยกบัญชีกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรจานวน 3,900 ล ้านบาท มารวมไว้ในบัญชีเงินสารองอืน่
1.3 ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานทางบัญชีใหม่ ในปี 2563
นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุ การบริษทั ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า
สาหรับมาตรฐานทางการบัญชี TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินฉบับเต็มเป็ นส่วนทีเ่ กี่ยวกับสินทรัพย์จะนามาใช้ควบคู่
ไปกับมาตรฐานทางการบัญ ชี TFRS 17 เรื่อ งสัญ ญาประกัน ภัย โดยจะเริ่ม ประมาณปี 2567 ทัง้ นี้ ในปี 2563 ทาง
บริษทั ฯ มีการเริ่มใช้แนวปฏิบตั ขิ องมาตรฐานทางการบัญชี IFRS 9 บางส่วน ในไตรมาสที่ 1 ของปี น้ ดี ว้ ย ส่วนมาตรฐาน
ทางการบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่าได้มกี ารเริ่มปฏิบตั ิในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมีผลกระทบต่ องบแสดงฐานะ
การเงินต้นงวด ประมาณ 700 ล ้านบาท
1.4 สาเหตุของการติดลบในงบกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในหน้า 87 ของรายงานประจาปี
ของบริษทั ฯ
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ ผู ช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุ การบริษทั ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีล่ ดลงดังกล่าวเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเงิน ซึง่ อาจเพิม่ ขึ้นหรือลดลงได้
2. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผู ถ้ ื อ หุ น้ รายย่ อ ย มี ข อ้ เสนอแนะว่ า บริ ษ ัท ฯ ควรเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดบางประการในรายงานประจาปี เพือ่ สร้างความชัดเจนมากขึ้น เช่น Net Debt Equity Ratio และ Growth
Ratio เป็ นต้น
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่ เติม ทีป่ ระชุมจึงมีมติดงั นี้
มติท่ีประชุม: ทีป่ ระชุมโดยเสียงข้างมากมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามทีเ่ สนอ ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม รวม
จานวนผู ถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 242 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,117,902 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงใน
วาระที่ 5 ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5:
 เห็นด้วย 53,094,002
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง 23,900
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( 99.9550 %)
( 0.0000 %)
( 0.0450 %)
( 0.0000 %)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา เป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุมในวาระนี้
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นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนทัง้ สิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งในอัตราหนึ่งในสาม ทัง้ นี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ดังกล่าว อาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในปี น้ ี มีกรรมการที่ต ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายวีระศักดิ์
สุตณั ฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายพนัส
ธีรวณิชย์กลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษทั ภายใต้หลักการกากับดู แลกิจการที่ดี ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมสามัญผู ถ้ อื หุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนัน้ ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษ ทั ซึ่งไม่ ร วมกรรมการผู ม้ ีส่ วนได้เสีย ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ได้พจิ ารณากลันกรองอย่
่
างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
คุณ ธรรมและจริยธรรม ประวัติการทางานที่โปร่ งใส รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานแลว้ ว่ามีคุ ณ สมบัติเหมาะสมกับการ
ประกอบธุ รกิจของบริษทั ฯ จึงมีมติเห็นชอบและอนุ มตั ิให้เสนอรายชื่อ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน
ได แ้ ก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ (3) นายวีระศักดิ์ สุ ตณั ฑวิบูลย์ และ
(4) นายพนัส ธีรวณิ ชย์กุล ต่อที่ประชุมสามัญผู ถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแลว้ ว่า กรรมการทัง้ 4 ท่าน อันประกอบไปด้วยผู ท้ ่มี ีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิส ระจ านวน 3 ท่ า น ได้แ ก่ (1) นายกองเอก เปล่งศัก ดิ์ ประกาศเภสัช (2) นายสุ ว รรณ แทนสถิต ย์
(3) นายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบูลย์ ซึง่ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง โดย
กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน แม จ้ ะดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการอิสระเกิน กว่า 9 ปี น นั้ ท่า นได้นาประสบการณ์ ความรู ้
ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินธุรกิจ ของบริษทั ฯ เป็ นอย่าง
ดี และสาหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ท่านเป็ นกรรมการทีม่ คี วามรู ้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึง
ประวัตกิ ารทางานทีโ่ ปร่งใส
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ไ ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าว โดย
ขอให้ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพือ่ ลงมติเป็ นรายบุคคล หาก
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ยกมือจะถือว่า ผูถ้ อื หุน้ มีมติเห็นชอบกับบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้
บริษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู ถ้ ือหุน้ ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทัง้ กรณี ท่ี
ผูถ้ อื หุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
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จากนัน้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการให้ผูถ้ อื หุน้ ลงมติเป็ น
รายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ เป็ นรายบุคคล ได้ดงั นี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ ไม่มีผู ถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมจานวนผู ถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ สิ้น 242 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 53,117,902 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 53,112,588
 ไม่เห็นด้วย
5,314
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(99.9900 %)
( 0.0100 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ ไม่มีผู ถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม เพิ่ม เติม รวมจานวนผู ถ้ ือ หุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทัง้ สิ้น 242 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 53,117,902 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 53,111,048
 ไม่เห็นด้วย
6,854
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(99.9871 %)
( 0.0129 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)

3. นายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม จานวน 1 ราย โดยเป็ นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 112 หุน้ รวมจานวนผู ถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 243 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,118,014 หุน้ จึง
สรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบูลย์ ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 53,111,160
 ไม่เห็นด้วย
6,854
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(99.9871 %)
( 0.0129 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)

4. นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ ไม่ มีผู ถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุม เพิ่ม เติ ม รวมจานวนผู ถ้ ือ หุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทัง้ สิ้น 243 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 53,118,014 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายพนัส ธีรวณิชย์กลุ ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 53,113,054
 ไม่เห็นด้วย
4,960
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(99.9907 %)
( 0.0093 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)
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มติท่ีประชุม: ทีป่ ระชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายวีระศักดิ์
สุตณั ฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายพนัส
ธีรวณิชย์กลุ
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ จะประกอบด้วย
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย ์
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ
ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์
สุตณั ฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางณินทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายซาโตรุ
โอกุระ
กรรมการอิสระ
11. นายพนัส
ธีรวณิชย์กลุ
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
12. นายอภิสทิ ธิ์
อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
ประธานได้ม อบหมายให้ นายสิงห์ ตัง ทัต สวัส ดิ์ กรรมการอิ ส ระและประธานคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา เป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุมในวาระนี้
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู ถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้มมี ติอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการ
กาหนดค่ าตอบแทนและสรรหาเป็ น ผู พ้ ิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแลว้ เป็ นจานวนเงินที่ใช้จริง 10,890,000.- บาท
ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในหน้า 148 - 149 ของรายงานประจาปี 2562
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ในปี 2563 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุ รกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มขี นาดและผลประกอบการ
ใกลเ้ คียงกันแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของ
กรรมการสาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนด
ค่ าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู พ้ ิจารณาจัดสรรค่ าตอบแทนดังกล่าวต่ อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2563 ทีข่ ออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
หน่ วย : บาท
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี
แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ
2,000,000.500,000.- กรรมการ
1,000,000.250,000.- กรรมการตรวจสอบ
400,000.100,000.- กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
100,000.- กรรมการธรรมาภิบาล
100,000.ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้วยไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมสอบถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามถึงเหตุผลของการเพิม่ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ชี้แจงต่อที่
ประชุมว่า เนื่องจาก บริษทั ฯ ไม่ได้ปรับขึ้นค่ าตอบแทนกรรมการมาเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ซึ่งการปรับเพิ่มดังกล่าว
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาจากผลประกอบการในปี ทผ่ี ่านมา พร้อมทัง้ เปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทั จดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุ รกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดผลประกอบการที่ใกลเ้ คียงแลว้
จึงเห็นสมควรในการปรับขึ้นค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2563
2. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผู ถ้ ือหุ น้ รายย่ อย มีข อ้ เสนอแนะให้บริษ ทั ฯ จ่ายเงินโบนัสประจาปี ให้
คณะกรรมการ เพือ่ ประโยชน์ทางภาษี
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่ เติม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุม เห็ น ด้ว ยให้จ่ ายค่ าตอบแทนและค่ าเบี้ย ประชุ ม แก่ ค ณะกรรมการบริษ ทั ส าหรับ ปี 2563 ในวงเงิน ไม่ เกิ น
16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู พ้ จิ ารณาจัดสรรต่อไป ทัง้ นี้
ในวาระที่ 7 ไม่มผี ู ถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจานวนผู ถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 243 ราย นับจานวนหุน้ ได้
53,118,014 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7:
 เห็นด้วย 53,112,314
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
5,700
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(
(
(
(

99.9893 %)
0.0000 %)
0.0107 %)
0.0000 %)

(14)
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563
ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อทีป่ ระชุมในวาระนี้
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่ อ
ที่ประชุมว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่ งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 26 ให้เป็ น
ผู ส้ อบบัญ ชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2562 ซึ่งบัดนี้ ครบกาหนดเวลาแลว้ จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม สามัญ ผู ถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่ งตัง้ ผู ส้ อบบัญ ชีและกาหนดค่ าตอบแทนสาหรับ ปี 2563 โดยเสนอให้บุค คลของบริษทั 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
ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญ ชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัด หา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
นอกจากนี้ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 2,850,000.บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่ วย : บาท

1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษทั ฯ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษทั ฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 250,000 บาท
3.ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสีย่ ง (30 มิถนุ ายน 2563)
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสีย่ ง (31 ธันวาคม 2563)
5.ค่าบริการอืน่
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น

ปี 2563
(1)

ปี 2562
(2)

เพิม่ ขึ้น
(3) = (1)-(2)

%

1,460,000

1,370,000

90,000

6.56

750,000

690,000

60,000

8.69

160,000

150,000

10,000

6.66

480,000

450,000

30,000

6.66

ไม่มี

ไม่มี

-

-

2,850,000

2,660,000

190,000

7.14

(15)
คณะกรรมการตรวจสอบและผู ช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่ ว ยงานฝ่ ายบัญชีและการเงินได้
พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2562 กับการให้บริการของบริษทั ผูต้ รวจสอบบัญชีอ่นื ๆ
แล ้วเห็นว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริษทั ทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั การยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึง
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทัง้ ยังไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้
เสีย ระหว่ างผู ส้ อบบัญ ชีก บั บริษ ทั /บริษ ทั ย่ อ ย/ผู บ้ ริห าร/ผู ถ้ ือ หุ น้ รายใหญ่ ห รือ ผู ท้ ่ีเกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คลดังกล่าว ซึ่ง
ค่าสอบบัญชีในปี 2563 จานวน 2,850,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2562 จานวน
ทัง้ สิ้น 2,660,000.- บาท แลว้ พบว่าค่ าสอบบัญชีปี 2563 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 190,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ
7.14 ของค่าสอบบัญชีปี 2562 เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตัง้ ผู ส้ อบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2563
1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามถึงเหตุผลของการเพิม่ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2563 และ
สอบถามถึงรายละเอียดของค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง
1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่ อ
ทีป่ ระชุมว่าบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2562 กับการให้บริการของบริษทั
ผูต้ รวจสอบบัญชีอน่ื ๆ เห็นว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริษทั ทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั การยอมรับในระดับสากล
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ หุน้ ส่วน (Partner) ของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงต่อทีป่ ระชุม
เพิ่มเติมว่า สาหรับค่ าสอบทานรายงานดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เป็ น รายการที่ทางสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัยได้กาหนดให้บริษทั ประกันวินาศภัยทารายงาน และกาหนดให้บริษทั
ผู ต้ รวจสอบบัญชีสอบทาน ซึ่งรายการดังกล่าวคือรายการที่ 3 และ 4 ซึ่งปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุม โดยรายการ
ข้างต้นนัน้ มีขอบเขตการตรวจสอบที่แตกต่างกัน จึงเป็ นสาเหตุทท่ี าให้ค่าธรรมเนียมมีความแตกต่าง นอกจากนี้ ในส่วน
ของการเพิม่ ค่าตอบแทนในปี 2563 เป็ นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานทางบัญชีทเ่ี พิม่ เติมอันทาให้ผูต้ รวจสอบบัญชีมจี านวน
งานตรวจทีเ่ พิม่ ขึ้น
2. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคานวณรายได้และ
การบันทึกบัญชีของบริษทั ฯ จะส่งผลให้ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีลดลงหรือไม่
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ หุน้ ส่วน (Partner) ของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
หากใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคานวณรายได้และการบันทึกบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ผูส้ อบบัญชีก็จาเป็ นต้องมีทมี งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาตรวจสอบระบบเทคโนโลยีดงั กล่าวด้วย ซึง่ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีก็ยงั คงต้องมีอยู่
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่ เติม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติ ท่ี ประชุม : ที่ป ระชุม มีม ติเป็ นเอกฉัน 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

(16)
ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญ ชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัด หา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 2,850,000.- บาท
ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 1 ราย โดยเป็ นการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 1 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 100 หุน้ รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 244 ราย นับจานวนหุน้
ได้ 53,118,114 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสีย
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :
 เห็นด้วย 53,118,114
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
 งดออกเสียง
0
เสียง
 บัตรเสีย
0
เสียง

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีผูใ้ ดเสนอเรื่องอืน่ ๆ เพือ่ พิจารณาหรือไม่
ไม่มีผู ใ้ ดเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่ อที่ประชุมว่า การประชุม สามัญผู ถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 27 นี้ ได้ดาเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล ้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอืน่ ๆ ได้
1. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มีขอ้ สอบถามดังนี้
1.1 การทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคานวณรายได้เบี้ยประกันภัยรับมีความเสีย่ งหรือไม่ การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เบี้ยประกันภัยแบบแยกย่อยมีวธิ ีการและลักษณะอย่างไร และการปรับปรุงบัญชีโดยผ่าน
ใบสาคัญรายวันทัวไป
่ (“Journal Voucher”) มีมลู ค่าเท่าไร
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ ได้มกี าร
ใช้เทคโนโลยีเพือ่ ปฏิบตั งิ านอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นระบบ โดยกระบวนการทางานมีการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้
ในทันทีและมีการจัดเก็บประวัติในการประมวลผลข้อมูล อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการจัดทารู ปแบบในการตรวจสอบระบบที่
ชัดเจนเพือ่ ป้ องกันความผิดพลาดของระบบทีจ่ ะเกิดขึ้น
นางสาวรัช ดา ยงสวัสดิ์ว าณิ ช ย์ หุน้ ส่วน (Partner) ของบริษ ทั สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงต่ อ
ทีป่ ระชุมเพิม่ เติมดังนี้
1) การเปรียบเทียบรายได้เบี้ยประกัน แบบแยกย่อย คือ การลงรายละเอียดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประเภทผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของรายได้ และ Ratio ซึ่งถ้าไม่มสี ่งิ ผิดปกติและเป็ นไปตามที่ผูส้ อบบัญชีคาดการณ์ไว้
แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบทีผ่ ่านมาทัง้ ปี นนั้ เป็ นตัวเลขทีถ่ กู ต้อง
2) จากการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ไม่พบรายการ Journal Voucher ทีผ่ ดิ ปกติแต่อย่างใด
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1.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า มีผลกระทบต่ อ
บริษทั ฯ อย่างไร
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุน้ ส่วน (Partner) ของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงต่อทีป่ ระชุม
ว่ามาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 15 ส่งผลต่อธุ รกิจประกันชีวติ โดยตรงมากกว่าธุ รกิจประกันวินาศภัย ดังนัน้ มาตรฐานทาง
บัญชีฉบับที่ 15 จึงไม่สง่ ผลกระทบแก่บริษทั ฯ แต่อย่างใด
1.3 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 มีผลกระทบต่องบการเงินในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และ
งบการเงินปี 2563 อย่างไร
นายเอกมล อังค์วฒั นะ รองผู อ้ านวยการ สานักการลงทุน ชี้แจงต่อที่ ประชุมว่า บริษทั ฯ ยังไม่ได้ใช้
มาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 อย่างเต็มรูปแบบ บริษทั ฯ ใช้แนวทางปฏิบตั ิตามทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีกาหนด ซึง่ ผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้แก่ 1) บริษทั ฯ ตัง้ สารองหนี้ สงสัยจะสู ญ ของลู กหนี้เงินกู ้ โดยวิธี expected credit loss ตามแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีฉบับใหม่ ทาให้ตอ้ งคานวณค่าความเสีย่ งหรือความเสีย่ งทางด้านเครดิตของลูกหนี้ทจ่ี ะเกิดขึ้นตัง้ แต่วนั แรก
บริษทั ฯ จึงเกิดผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้ทค่ี าดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 43 ลา้ นบาท 2) ในการคานวณเงินลงทุนทัวไป
่
ของหุ น้ นอกตลาด บริษ ัท ฯ ต้อ งปรับ วิธี ก ารค านวณโดยใช้ท ฤษฎี ท างการเงิน เช่ น discount cash flow หรื อ
dividend discount model ทาให้มลู ค่าหุน้ เพิม่ สูงขึ้น
1.4 การขาดทุนจากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผือ่ ขายทีเ่ พิม่ ขึ้นจากปี 2561 เกิดจากการลงทุนกลุม่ ใด
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ ลงทุนใน
รู ป แบบ strategic investment ได้แ ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษทั โรงพยาบาลบ ารุ งราษฎร์ จากัด
(มหาชน) และ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โดยมีสดั ส่วนเป็ น 70% ของการลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ เมื่อ
ตลาดเกิดการผันผวนจึงส่งผลถึงการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี การปรับวิธีการคานวณมูลค่าหุน้
นอกตลาดตามทีก่ ล่าวข้างต้นทาให้ผลขาดทุนลดลง
2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู ถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามถึงการดาเนินการของบริษทั ฯ ภายใต้สภาวะการแข่ง ขัน
ทางด้านราคา
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า ในปัจจุบนั เรื่องราคา
เป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่ อผู บ้ ริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม นโยบายของบริษทั ฯ คือการสร้าง
ดุลยภาพระหว่างการเติบโตของบริษทั ฯ และผลประกอบการของบริษทั ฯ ดังนัน้ การกาหนดเบี้ยประกันภัยของบริษทั ฯ
จึงตัง้ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทีส่ อดคล ้องกับอัตราความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึ้น
3. นายณรงฤทธิ์ ปฏิทนิ ผู ร้ บั มอบฉันทะจาก บริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน) สอบถามถึงสาเหตุ
การเพิม่ ขึ้นของ loss ratio ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ซึง่ ช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ภายใต้พระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู บ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า สาเหตุการเพิม่ ขึ้น
ของ loss ratio ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ส่วนหนึ่งเกิดจากการทาจ่ายค่ าสินไหมประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลของ
กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ นอกจากนี้ พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ประกาศออกมาปลายเดือน
มีนาคม ทาให้มกี ารแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิม่ ขึ้น เนื่องจาก ไม่ได้ใช้ยานพาหนะจึงเป็ นโอกาสในการนารถเข้า
ซ่อมแซม
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4. นางสาวณัฐชานันท์ ชาญสิริธนภัทร ผู ถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามถึงรายละเอียดช่ องทางการจัด จาหน่ าย
ประกันภัยทางออนไลน์ หรือทาง mobile application
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ ได้พฒั นา
online platform เพื่อ เสนอขายผลิตภัณ ฑ์ประกัน ภัยและให้บริการในด้านต่ างๆ ผ่ านช่ อ งทาง social media เช่ น
Facebook, Twitter และ Line application และใช้เทคโนโลยี chat bot เพื่อลดอัตรากาลังคน นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้ออกแบบ online platform เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่ อกับระบบของคู่ คา้ ได้อย่างง่ายและรวดเร็ วผ่าน application
interface ซึง่ การพัฒนา online platform ดังกล่าวจะสามารถลดต้นทุนการทาธุ รกรรมได้ อันทาให้ผูเ้ อาประกันภัยได้
ประโยชน์เนื่องจากเบี้ยประกันภัยทีล่ ดลงด้วย
5. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผู ถ้ อื หุน้ รายย่อย มีขอ้ เสนอแนะให้บริษทั ฯ กระจายการลงทุนเพื่อ
ลดความเสีย่ งของบริษทั ฯ และเพือ่ สร้างโอกาสในการขยายธุ รกิจด้านอื่นๆ ตลอดจนเสนอให้บริษทั ฯ จัดทา roadshow
ไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง เป็ นต้น
เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผู ถ้ อื หุน้ ทุกท่านที่ได้เข้าร่ วม
ประชุม
อนึ่ง ในระหว่างการดาเนินการประชุม มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม จึงทาให้จานวนหุน้ ของการลงมติใน
วาระต่างๆ มีจานวนหุน้ มากกว่าจานวนหุน้ ขณะทีเ่ ริ่มเปิ ดประชุม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ที่
มอบฉันทะได้กาหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่ งหน้าแลว้
ดังนั้น จึงสรุ ป จ านวนผู ถ้ ือ หุ น้ ที่เข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเอง 93 ราย และโดยการมอบฉัน ทะ 151 ราย
รวมทัง้ สิ้น 244 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,118,114 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49.8902 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล ้วทัง้ หมด
(จานวน 106,470,000 หุน้ )
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในทีป่ ระชุม

(นางศรีจติ รา ประโมจนีย)์
เลขานุการบริษทั
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

