
   

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 24  

ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  

…………………………………………… 
 

 ประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขท่ี 25     

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง        

99 ราย และโดยการมอบฉันทะ 192 ราย รวมท้ังสิ้น 291 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 39,161,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

36.7820 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด (จ านวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อท่ี 42. 

 

Uเริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ 

เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 24 และ นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท  

ได้แนะน าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

1. Uคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม U จ านวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

จ านวน 13 ท่าน ได้แก ่

 1. นายชัย โสภณพนิช  ประธานกรรมการ 

2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและ 
                                                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและ 
  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุวรรณ    แทนสถิตย ์ กรรมการอิสระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 8. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
   และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

9. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 
10. นายโชตะ  โมริ กรรมการอิสระ 
11. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล 
  และประธานคณะผู้บริหาร 
12. นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
13. นายวรวิทย์     โรจน์รพีธาดา   กรรมการ  
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2. Uคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม U จ านวน 17 ท่าน ได้แก่ 

1. นายอานนท์ วังวส ุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
2. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
3. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท 

4. นายต่อศักดิ์ จงเกื้อตระกูล ท่ีปรึกษา 
5. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้อ านวยการธุรกิจสถาบันการเงิน 
6. นายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อ านวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 
7. นายอารีย์  วันแอเลาะ ผู้อ านวยการธุรกิจตัวแทน 
8. นายเลิศ วงศ์ชัย ผู้อ านวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 
9. นางสาวปวีณา  จูชวน ผู้อ านวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร 
10. นายชวาล  โสภณพนิช ผู้อ านวยการธุรกิจลูกค้ารายย่อย 
11. นางสาวลสา โสภณพนิช ผู้อ านวยการธุรกิจนายหน้า 
12. นายวีระชัย ศรีเพชระกุล ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
13. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14. นายวิเชียร โมลีวรรณ รองผู้อ านวยการอาวุโสส านักตรวจสอบ 
15. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา รองผู้อ านวยการส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

16. นายเอกมล อังค์วัฒนะ รองผู้อ านวยการส านักการลงทุน 
17. นายประยุทธ  ชาตรูปะมัย รองผู้อ านวยการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

3. ตัวแทนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม U  

   จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1.  คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner) 

2.  คุณนิลเนตร  เหล่าพัทรเกษม ผู้จัดการ (Manager) 

 
จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมี 

ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ  
ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าท่ีรับบัตรลงคะแนนและด าเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน 

โดยจะหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ท้ังหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระท่ีน าเสนอ  
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ส าหรับผู้รับมอบฉันทะ ซ่ึงผู้มอบฉันทะก าหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียง

ตามที่ผู้มอบฉันทะก าหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้ก าหนดการออกเสียง
ไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ด าเนินการจน

เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเก็บไว้เป็น

หลักฐาน 
ในวาระการเลือกต้ังกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาลงคะแนนเสียง

กรรมการเป็นรายบุคคล 
ส าหรับการนับคะแนนเสียง เพ่ือให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจนีย์  เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวกาญจนา  

เอนกวศินชัย ผู้รับมอบฉันทะ เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย  

ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ มอบหมายให้ นางศรีจิตรา  

ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 23 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 23 ซ่ึงประชุมเมื่อ
วันท่ี 22 เมษายน 2559 ตามท่ีได้ส่งส าเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

หรือไม ่ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ   

งดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 23 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 

2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 15 

ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 10,795,983 หุ้น รวม

จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 306 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 49,957,785 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงใน

วาระท่ี 1 ดังนี้ 

 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 1: 

 เห็นด้วย      49,957,785      เสียง   (100.0000 %)     

 ไม่เห็นด้วย              0       เสียง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสียง             0     เสียง   (   0.0000 %)     

 บัตรเสีย                 0 เสียง   (   0.0000 %)     
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วาระท่ี 2 Uรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหารได้รายงานจุดเด่นของการด าเนินกิจการของ 

บริษัทฯ ในรอบปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้  

      (หน่วย : ล้านบาท) 

                    2559            2558     เปลี่ยนแปลง %  

เบี้ยประกันภัยรับ 16,031.3 15,867.4 1.0 

ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 

หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

หัก ต้นทุนทางการเงิน 

 

2,553.2 

1,012.9 

3.8 

 

2,477.7 

961.3 

4.0 

 

3.0 

5.4 

(6.5) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย 1,536.5 1,512.4 1.6 

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,285.4 1,233.5 4.2 

ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,821.9 2,745.9 2.8 

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 396.1 403.6 (1.9) 

ก าไรสุทธิ 2,425.8 2,342.3 3.6 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 22.78 22.00 3.6 

 
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 เบี้ยประกันภัยรับ

ของบริษัทฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 1.0 และบริษัทฯ มีก าไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่าย

เงินสมทบ จ านวน 2,553.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 3.0 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและต้นทุน

ทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากการรับประกันภัยจ านวน 1,536.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.6  

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจ านวน 1,285.4 ล้านบาท จึงท าให้บริษัทฯ มีก าไร

สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น  2,425.8 ล้านบาท ดังรายละเอียดท่ีบริษัทฯ ได้สรุปผล 

การด าเนินงานในรอบปี 2559 ปรากฏในหน้า 7, หน้า 26 – 27 และหน้า 29 – 32 ของรายงานประจ าปี 2559 ท่ีจัดส่ง

ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบ 

นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อท่ีประชุมถึงผลการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ว่าบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2558 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในนโยบายการ

ก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ  ซ่ึงในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัด

อบรมความรู้ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการออกหนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทางธุรกิจ

เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินผล ก ากับดูแล และ

ติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
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จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559  

ซ่ึงมีค าถามและค าตอบดังนี้ 

1. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุท่ีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 ลดลงจาก

ปี 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ในปี 2559 เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ต้ังส ารองค่าสินไหม

ทดแทน (Loss Reserve) ไว้สูงต้ังแต่ช่วงน้ าท่วม เมื่อปี 2554 และ ปี 2555 แล้วบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี อย่างไรก็

ตาม เวลาค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนท่ียังไม่ได้ตกลงจ่ายยังถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ จึงต้องบวกกลับใน

ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อค านวณภาษี ส าหรับปี 2559 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายท่ีบริษัทฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี

แล้ว ภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ ต้องช าระจึงลดลง 

2. นายรุ่งโรจน์ ใจกลางบูรณะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุท่ีรายได้จากการลงทุนในส่วนของเงินให้

กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นประกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.1 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากลูกค้าช าระหนี้เงินกูค้ืน

ให้กับบริษัทฯ  

 

ท่ีประชุมไม่มีค าถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน

ประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอ 

 

วาระท่ี 3 Uพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559     

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 85 - 137 ของรายงานประจ าปี 2559 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม ท่ีประชุมจึงมีมติดงันี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพิ่มเติม จ านวน 19 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 10 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 

3,893,065 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 325 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 53,850,850 หุ้น จึงสรุปผลการนับ

คะแนนเสียงในวาระท่ี 3 ดังนี้ 
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ผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 3: 

 เห็นด้วย     53,850,850         เสียง   (100.0000 %)     

 ไม่เห็นด้วย             0          เสียง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสียง            0   เสียง   (   0.0000 %)   

 บัตรเสีย                0   เสียง   (   0.0000 %)   

 
วาระท่ี 4 Uพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรประจ าปี 2559 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมว่า ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิหลังหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,425,787,659.- บาท ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรในภายหลัง 

3,393,864.- บาท และก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรยกมา 4,001,760,184.-บาท บริษัทฯ จึงมีก าไรสะสมก่อนการจัดสรร 

6,430,941,707.- บาท  

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินก าไร โดยจ่ายเงินปัน

ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 106,470,000.- หุ้น ในอัตราหุ้นละ 14 

บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,490,580,000.- บาท ซ่ึงคณะกรรมการได้อนุมัติให้ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 5 บาท 

ดังรายละเอียดการจัดสรรก าไรดังนี้ 

                     หน่วย : พันบาท 

                   ครั้งท่ี 24/2560  ครั้งท่ี 23/2559 

                 (ปี 2559)      (ปี 2558) 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 319,410 292,793 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 319,410 292,793 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 319,410 292,793 

เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 532,350 399,262 

ก าไรสะสมที่ยังไมไ่ด้จัดสรรยกไป 4,940,362 4,001,760 

รวม  6,430,942  5,279,401 

 

โดยบริษัทฯ ก าหนดให้วันศุกร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ 
ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 24 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ในวันจันทร์ท่ี 13 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก าไรประจ าปี 

2559 ปรากฏว่าไม่มีค าถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 
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มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน

เสียงเปน็เอกฉันท์ ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 4 มีผู้ถือหุ้นซ่ึงมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 3 ราย  

นับจ านวนหุ้นได้ 20,320 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 328 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 53,871,170 หุ้น   

จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 4 ได้ ดังนี้ 

 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 4: 

 เห็นด้วย     53,871,170         เสียง   (100.0000 %)     

 ไม่เห็นด้วย             0         เสียง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสียง            0        เสียง   (   0.0000 %)   

 บัตรเสีย                0        เสียง   (   0.0000 %)   

 
วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ U  

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมในวาระนี้ 

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 

จ านวนท้ังสิ้น 13 ท่าน และในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม  

ท้ังนี้ กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ได้ โดยในปีนี้มี

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
 

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหา  
3. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
4. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล 
     และประธานคณะผู้บริหาร 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 พร้อมท้ังได้เผยแพร่ข้อมูล

ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 

คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการท างานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช, 

นายสุวรรณ แทนสถิตย์, นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล แล้วเห็นสมควรพิจารณาแต่งต้ัง

กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณากล่ันกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติ

การท างานท่ีโปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติ

เห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช, นายสุวรรณ แทนสถิตย์, นายวีระศักดิ์ 

สุตัณฑวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวณิชย์กุลต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช , นายสุวรรณ  

แทนสถิตย์ และนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยได้ด ารงต าแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี นั้น 

สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเป็นกรรมการท่ีได้น าประสบการณ์ 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

เป็นอย่างดีต่อไป 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยกับ

ข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพ่ือลงมติ เป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ          

จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บ

บัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมท้ังกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย  

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

จากนั้น นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็น

รายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้ 

 
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย 

และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,416 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 

332 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 53,874,586 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ 

ประกาศเภสัช ได้ดังนี้  

 เห็นด้วย      52,285,029        เสียง    (97.0495 %)     

 ไมเ่ห็นด้วย           354      เสียง    ( 0.0007 %)    

 งดออกเสียง   1,589,203     เสียง    ( 2.9498 %)  

 บัตรเสีย                 0     เสียง    ( 0.0000 %)  
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2.  นายสุวรรณ     แทนสถิตย ์ กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จ านวน 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 

6,000 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 333 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 53,880,586 หุ้น  

จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ไดด้ังนี้ 
 

 เห็นด้วย      52,289,289        เสียง    (97.0466 %)     

 ไม่เห็นด้วย         1,894      เสียง    ( 0.0035 %)    

 งดออกเสียง   1,589,403      เสียง    ( 2.9499 %) 

 บัตรเสีย                 0     เสียง    ( 0.0000 %)  

    
3.  นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย 

และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 10,231 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น  

337 ราย นับจ านวนหุ้นได้  53,890,817 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายวีระศักดิ์  

สุตัณฑวิบูลย์ ได้ดังนี้ 
 

 เห็นด้วย      52,294,560        เสียง    (97.0380 %)     

 ไม่เห็นด้วย         7,054         เสียง    ( 0.0131 %)    

 งดออกเสียง   1,589,203        เสียง    ( 2.9489 %) 

 บัตรเสีย                 0     เสียง    ( 0.0000 %)  

 
4.  นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล 

      และประธานคณะผู้บริหาร 

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล 

ไดด้ังนี้ 
 

 เห็นด้วย     52,271,367         เสียง    (96.9949 %)     

 ไม่เห็นด้วย              0       เสียง    ( 0.0000 %)    

 งดออกเสียง   1,619,450        เสียง    ( 3.0051 %) 

 บัตรเสีย                 0     เสียง    ( 0.0000 %)  

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมโดยเสียงข้างมากมีมตใิห้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน กลับเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

 



/11... 

 

(10) 

 
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และสรรหา  
3. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
4. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล 
     และประธานคณะผู้บริหาร 

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย 

1. นายชัย  โสภณพนิช  ประธานกรรมการ 

2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุวรรณ     แทนสถิตย ์ กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล  กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
8. นายวีระศักดิ์    สุตัณฑวิบูลย์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

     และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
9. นางณินทิรา  โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 

10. นายโชตะ  โมริ  กรรมการอิสระ  
11. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล 

และประธานคณะผู้บริหาร 
12. นายอภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

13. นายวรวิทย์      โรจน์รพีธาดา กรรมการ 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 

 ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมในวาระนี้ 

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 23 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี  

22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 

12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซ่ึงเมื่อจัดสรร

แล้วเป็นจ านวนเงินท่ีใช้จริง 11,610,000.- บาท ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในหน้า 146 – 147  ของรายงานประจ าปี 2559 
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ในปี 2560 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือท่ีมีขนาดและผลประกอบการ

ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของ

กรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2559 ท่ีผ่านมา พร้อมมอบหมายให้

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และ

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจ าปี 2560 ท่ีขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

  หน่วย : บาท 
 

                                                                  ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี                                                       แบ่งจ่ายรายไตรมาส 
- ประธานกรรมการ 1,440,000.-   360,000.- 
- กรรมการ     720,000.-  180,000.- 
- กรรมการตรวจสอบ 360,000.- 90,000.- 

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 90,000.-        - 
- กรรมการธรรมาภิบาล 90,000.-        -  

 
ท้ังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็น

ด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม       

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 ปรากฏว่า

ไม่มีค าถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท่ีมาประชุมเห็นด้วยให้จ่าย

ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และ

มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระ

ท่ี 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จ านวน 5 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 

4 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,391 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 342 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 53,894,208 หุ้น 

จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 6 ได้ ดังนี้ 

 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 6: 

 เห็นด้วย     52,305,005         เสียง   (  97.0513 %)     

 ไม่เห็นด้วย             0         เสียง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสียง  1,589,203        เสียง   (   2.9487 %)   

 บัตรเสีย                0        เสียง   (   0.0000 %)   
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อท่ีประชุมในวาระนี ้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ผ่านการ

พิจารณาแต่งต้ังจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 23 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ซ่ึงบัดนี้ครบ

ก าหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 

โดยเสนอให้ 

1) นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951 และ/หรือ 

2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4499 และ/หรือ 
3) นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3734 

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น 

ผู้ท าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ  

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานฯ ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
นอกจากนี้ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,430,000.- 

บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้         
 หน่วย : บาท 

 

    

ปี 2560 

(1) 

ปี 2559 

(2) 

เพิ่มขึ้น 

(3) = (1)-(2) 

% 

1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ   

  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

1,250,000 

 

1,150,000 

 

100,000 

 

8.7 

2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    

  (3 ไตรมาส ๆ ละ 210,000 บาท) 

 

630,000 

 

600,000 

 

30,000 

 

5.0 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุน 

  ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2560) 

 

140,000 

 

140,000 

 

- 

 

- 

4.ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุน 

  ตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2560) 

 

410,000 

 

410,000 

 

- 

 

- 

5.ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี - - 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 2,430,000 2,300,000 130,000 5.7 
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  คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน  

ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี 

อื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมี

ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง  ท้ังยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ  

ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว ซ่ึง 

ค่าสอบบัญชีในปี 2560 จ านวน 2,430,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2559 จ านวน
ท้ังสิ้น 2,300,000.- บาท แล้วพบว่าค่าสอบบัญชีปี 2560 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 130,000.- บาท หรือประมาณ 

ร้อยละ 5.7 ของค่าสอบบัญชีปี 2559 เปน็ราคาที่เหมาะสม 

  สาเหตุหลักของการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี คือ ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มข้อก าหนดความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีเพ่ิมเติมในการอ่านรายงานประจ าปีท่ีบริษัทฯ ต้องจัดท าเพ่ือเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือสรุปว่า ข้อมูลท่ีแสดงในรายงานประจ าปี มิ ได้มีความขัดแย้งของข้อมูลท่ีมีสาระส าคัญกับ  

งบการเงิน หรือความรู้ที่ผู้สอบบัญชีได้จากการตรวจสอบ 

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีค าถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งต้ังให้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4499 และ/หรือ         

นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3734 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2560 และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานฯ ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,430,000.- บาท  

ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จ านวน 9 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 4 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 10,042 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม

ท้ังสิ้น 351 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 53,904,250 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 7 ได ้ดังนี้ 

 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 7 : 

 เห็นด้วย     53,902,850         เสียง   (  99.9974 %)     

 ไม่เห็นด้วย        1,400         เสียง   (   0.0026 %)   

 งดออกเสียง            0        เสียง   (   0.0000 %)   

 บัตรเสีย                0        เสียง   (   0.0000 %)   
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วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพ่ือพิจารณาหรือไม่  

 
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 

24 นี้ ได้ด าเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้  

 
1. นายชีวาวิชช์ ฉัตรชัยวัฒนกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้แตกพาร์หุ้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซ้ือขาย

หุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่ได้น า

เรื่องนี้มาพิจารณา ส่วนใหญ่คนท่ีสนใจหุ้นของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนระยะยาว จึงไม่น่าจะกระทบกับการซ้ือขายหุ้น 

2. นายรุ่งโรจน์ ใจกลางบูรณะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนโดยจ่ายหุ้นปันผลอีกหรือไม่ 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ช่วงนี้ยังไม่มีการเพ่ิมทุนโดยจ่ายหุ้นปันผล 

 3. นายอนันต์ พันธุ์ปรีชากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเพิ่มเป็น 14 บาท 

บริษัทฯ จะถือเป็นบรรทัดฐานของปีต่อไปหรือไม่ 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ จะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงิน 

ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ มีผลก าไรสมควรที่จะท าเช่นนั้น  

   
เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้เข้าร่วม

ประชุม 

 
อนึ่ง ในระหว่างการด าเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จึงท าให้จ านวนหุ้นของการลงมติใน

วาระต่าง ๆ มีจ านวนหุ้นมากกว่าจ านวนหุ้นขณะท่ีเริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้น

ท่ีมอบฉันทะได้ก าหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เห็นด้วยในวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 7 และไม่เห็นด้วยหรือ

งดออกเสียงในวาระท่ี 8 จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้วแต่อย่างใด  



   

(15) 
 

ดังนั้น จึงสรุปจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 134 ราย และโดยการมอบฉันทะ 222 ราย  

รวมท้ังสิ้น 356 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 53,904,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.6287 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

(จ านวน 106,470,000 หุ้น) 

 

 

 
เลิกประชุมเวลา 15.10 น. 

      

    

 
                (นายชัย  โสภณพนิช) 

         ประธานในที่ประชุม 

 

 

 

 
  (นางศรีจิตรา ประโมจนีย์)  

       เลขานุการบริษัท 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


