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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ครังที" 28/2564
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื"อวันพุธที" 28 เมษายน 2564 ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที" 71 ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
เริ" มประชุมเวลา 15.00

น.

มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
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ราย นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้

ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

30

ราย นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้

225,373,968

ราย รวมจํานวนหุน้ ได้

226,486,296

รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 32

1,112,328หุน้
หุน้
หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 74.75 ของจํานวนหุน้ ทังหมด 303,000,000 หุน้ ซึ"งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที"
29 ซึ"งจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทังหมดที"จาํ หน่ายได้
การเข้ าประชุม

เลขาที"ประชุมได้แจ้งต่อที"ประชุมว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันนี บริ ษทั ฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี"ยงจาก

การแพร่ ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุ ข และหน่วยงาน
อื"นๆ ที"เกี"ยวข้อง และเพื"อเป็ นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื" อง สัง" ปิ ดสถานที"เป็ นการชัว" คราว (ฉบับที" OP)
ตังแต่วนั ที" OQ เมษายน OPQR – T พฤษภาคม OPQR หรื อจนกว่าจะมีคาํ สัง" เปลี"ยนแปลงนันบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องจํากัดจํานวนผูท้ ี"
จะเข้าร่ วมการประชุมเพียง OV ท่านเท่านัน โดยบริ ษทั ฯ ได้เพิ"มช่องให้กรรมการและผูบ้ ริ หารได้เข้าร่ วมการประชุมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื"อให้กรรมการและผูบ้ ริ หารได้เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างครบถ้วน
กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม เลขาที"ประชุมได้แนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที"เข้าร่ วมประชุมในครังนีดังรายนาม
ต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที"เข้าร่ วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 77.78 ได้แก่
1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานเจ้าหน้าที"บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน

2.นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที"ดี
เป็ นกรรมการอิสระที"ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้

กรรมการที"เข้าร่ วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

R. นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที"ดี
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5. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที"ดี

6. นางสุเทพี อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ผูบ้ ริ หารสู งสุดด้านการบัญชีและการเงิน และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั

กรรมการที"ไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุม
X. นายชลอ เฟื" องอารมย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
เนื"องจากมีปัญหาเรื" องสุขภาพ

O. นางพิไล เปี" ยมพงศ์สานต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
เนื"องจากปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที"เรื" องการงดเดินทางข้ามจังหวัด

ผู้บริหารทีเ ข้ าร่ วมประชุม คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที"เข้าร่ วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 6 ท่าน ได้แก่
X. นายประพิทย์ ธีระประยุติ

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

2. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

3. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

4. นายอานนท์ รังสิมาพรนุกลู

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายการเงินและการลงทุน

5. นายสุชีพ หลักทอง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และ สมุหบ์ ญั ชี

Q. นางสาวสรี พร แสงศิริตระกูล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีทเี ข้าร่ วมประชุม ตัวแทนจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ"งเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ที"เข้าร่ วมประชุม
จํานวน O ท่าน ได้แก่
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต
หุน้ ส่วน
2.นางสาวกิตติยา วรุ ตตะโมนันทะ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริ ษทั ฯ ได้เชิญ คุณบุษราพรรณ ผดุงบุตร ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ทําหน้าที"เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนน
วิธีปฏิบัติในการออกเสี ยงลงคะแนน

เลขาที"ประชุมได้แจ้งต่อที"ประชุมถึงวิธีปฎิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย

ประธานจะเป็ นผูส้ อบถามความเห็นจากที"ประชุมเพือ" พิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดที"ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ให้ยกมือ จะมีเจ้าหน้าที"รับบัตรลงคะแนนและดําเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงที"ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยงดังกล่าวออกจากจํานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที"เข้าร่ วมประชุมทังหมด และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด
ยกมือ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับวาระที"นาํ เสนอ
สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ"งผูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสี ยงตามที"ผมู ้ อบ
ฉันทะกําหนด
ที"ประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
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การเลือกประธานทีป ระชุม

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที"บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ"งเป็ นหนึ"งในผูถ้ ือ

หุน้ ด้วย ได้แจ้งต่อที"ประชุมว่า เนื"องจากท่านประธานกรรมการมีปัญหาเรื" องสุขภาพ รวมกับครบวาระและไม่ประสงค์ตอ่ วาระจึงไม่
เข้าร่ วมการประชุม จึงขอเสนอให้ที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตนเองทําหน้าที"เป็ นประธานที"ประชุม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดคัดค้าน
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ทําหน้าที"เป็ นประธานในที"ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ครังที"
28/2564 และ ดําเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจ ารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั+งที 27 ประจําปี 2563 เมือวันที 24 เมษายน 2563
ประธานฯ ขอให้ที"ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครังที" 27/2563 ประชุมเมื"อวันที"
24 เมษายน 2563 ซึ"งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที"ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ โดยมติในวาระนีต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู ้
ถือหุน้ ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม
ที"ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ XVV ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี –

วาระที 2 พิจ ารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ประธานฯได้แจ้งกับที"ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี ที"ผา่ นมา มีรายละเอียดเป็ นไปตามรายงานประจําปี ที"
ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ" งได้แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอสรุ ปผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
ดังนี
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินรวม
รายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
ดําเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
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เปลียนแปลงร้ อยละ

2563
4,680.68
(3,996.60)

2562
3,736.28
(3,209.21)

684.08

527.07

29.79

(597.77)

(542.19)

10.25

25.28
24.54
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กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
86.31
(15.12)
(671.21)
รายได้จากการลงทุน
4.94
136.73
(96.39)
รายได้อื"น
8.02
14.53
(44.84)
ค่าใช้จ่ายอื"น
(3.26)
0.00
กําไรจากการดําเนินงาน
96.01
136.14
(29.49)
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(18.35)
(23.98)
(23.48)
กําไรสําหรับปี
77.66
112.16
(30.77)
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย จํานวน 4,680.68 ล้านบาท เพิม" ขึน 944.40 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.28 มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัยทังสิ น 3,996.60 ล้านบาท เพิ"มขึน 787.39 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
24.54 ส่ งผลให้ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี กาํ ไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน 684.08 ล้านบาท
เพิ"มขึน 157.01 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.79 สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ในปี 2563 เพิ"มขึนจากปี ก่อน 55.48 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 10.25 ทําให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลกําไรจากการรับประกันภัย 86.31 ล้านบาท เพิม" ขึนจากปี ก่อน XVX.RO ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการลงทุนซึ" งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ"งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย
โดยมีสัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุ รกิ จอื"นของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) โดยในปี 2563 มีรายได้จากการลงทุน 4.94 ล้านบาท หรื อลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 96.39 อันเนื"องมาจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองทัว" โลก ประกอบกับสถานการณ์ COVID-XT ทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ที"บริ ษทั ลงทุนมีความผันผวนเป็ น
อย่างมาก
จากรายการเปลี"ยนแปลงที"กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการดําเนินงานในปี 2563 จํานวน
96.01 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 40.13 ล้านบาท พร้อมทังมีคา่ ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2563 จํานวน 18.35 ล้านบาท ลดลง
จากปี ก่อน 5.63 ล้านบาท ดังนัน ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ สําหรับปี จํานวน 77.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
จํานวน 34.50 ล้านบาท
ประธานฯ ขอให้ที"ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี OPQ] โดยในวาระนีไม่มีการ
ลงคะแนนเสี ยงเนื"องจากเป็ นวาระแจ้งเพื"อทราบ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม ที"ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2563 ตามที"เสนอ
วาระที 3 พิจ ารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2563 สิ+นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ขอให้ที"ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2563 ซึ" งผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯแล้ว และได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมใน
ครังนี และได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที"ได้รับการรับรองจากผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียด
ดังนี
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ฐานะการเงิน
เปลียนแปลงร้ อยละ
ปี 2563
ปี 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
332.68
225.30
47.66
เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
754.29
610.38
23.58
สินทรัพย์และลูกหนีจากการประกันภัยต่อ
606.25
677.02
(10.45)
สินทรัพย์ลงทุน
4,567.06
3,786.34
20.62
ที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์
332.45
327.89
1.39
อื"นๆ
1,252.57
903.79
38.59
รวมสิ นทรัพย์
7,845.30
6,530.72
20.13
เจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ
459.78
470.39
(2.26)
สํารองและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
1,972.57
1,492.51
32.16
สํารองเบียประกันภัย
3,050.59
2,336.17
30.58
อื"นๆ
1,016.60
918.08
10.73
รวมหนีส+ ิน
6,499.54
5,217.15
24.58
ส่ วนของเจ้ าของ
1,345.76
1,313.57
2.45
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,845.30 ล้านบาท เพิม" ขึน 1,314.58 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.13 จากปี ก่อน
รายการสิ นทรัพย์ที"มีการเปลี"ยนแปลงที"สาํ คัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม" ขึน 107.38 ล้านบาท เบียประกันภัยค้างรับ
เพิม" ขึนจํานวน 143.91 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ลงทุนเพิม" ขึนจํานวน 780.72 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี สิ นรวม 6,499.54 ล้านบาท เพิ"มขึน 1,282.39 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.58 จากปี ก่อน
รายการสิ นทรั พย์ที"มีการเปลี"ยนแปลงที"สําคัญ คือ หนีสิ นจากสัญญาประกันภัยเพิ"มขึน 1,194.48 ล้านบาท เป็ นผลมาจากสํารอง
สิ นไหมทดแทนเพิม" ขึน 480.06 ล้านบาท และสํารองเบียประกันภัยเพิม" ขึน 714.42 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น 1,345.76 ล้านบาท เพิ"มขึน 32.19 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.45 จากปี ก่อน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ 77.66 ล้านบาท และมีผลขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ 121.15 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด 43.49 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการเปลี"ยนแปลงราคาของสิ นทรัพย์ลงทุนลดลงจากปี ก่อน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ ร้อย
ละ 287.35 ซึ"งเกินกว่าอัตราที"กฎหมายกําหนดไว้เท่ากับร้อยละ 120 หรื อคิดเป็ นประมาณ 2.39 เท่า
ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน" บริ ษทั ฯ มีกาํ หนดต่ออายุการเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต ในปี 2565
ประธานฯ จึงขอให้ที"ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2563 โดยมติในวาระนีต้องได้รับการ
รับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม

ที"ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี

เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ XVV ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี –

วาระที 4 พิจ ารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปันผล
ประธานฯ เสนอต่อที"ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อที" 34 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วน
หนึ"งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมี
จํานวนไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 10 ของทุน จดทะเบี ย น ซึ" งบริ ษทั ฯ ได้จ ัด สรรทุน สํา รองตามกฎหมายไว้แล้ว เป็ นเงิ น 30.3 ล้า นบาท
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯจึงมีมติเสนอว่า เนื"องจากเงินทุนสํารองของบริ ษทั ฯมีเท่ากับจํานวนที"กาํ หนดตามข้อบังคับ จึงไม่จาํ เป็ นต้อง
จัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารอง
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ RV ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยในรอบปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 78.44 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื"อ
พิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปั นผล จากผลการดําเนิ นงานในปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ .OV บาท (ยี"สิบสตางค์) รวมมูลค่าทังสิ น 60,600,000
บาท (หกสิ บล้านหกแสนบาทถ้วน) ทังนีการจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที"ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ 77.26 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้ ซึ"งเป็ นอัตราที"เกิ นกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที"กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที" 10 พฤษภาคม
2564 เป็ นวันกําหนดรายชื"อผูถ้ ือหุน้ เพื"อสิ ทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที" 25 พฤษภาคม
2564
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ ] ปี ที"ผา่ นมา ดังนี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ครังที" Om/OPQR (ปี OPQ]) ครังที" On/OPQ] (ปี OPQO) ครังที" O6/2562 (ปี OPQX)
กําไรสุทธิ (บาท)
78,439,615
116,088,489
115,370,517
กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
0.26
0.38
0.38
จํานวนหุน้ (หุน้ )
303,000,000
303,000,000
303,000,000
จํานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
0.20
0.20
0.20
รวม จํานวนปันผลจ่าย (บาท)
60,600,000
60,600,000
60,600,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ
77.26%
52.20%
52.53%

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
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ประธานฯ ขอให้ที"ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการไม่จดั สรรกําไรเป็ นทุนสํารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล โดยมติในวาระนีต้อง
ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มี
โอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านในซักถาม
มติทีประชุม ที"ประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล หุน้ ละ 0.20 บาท (ยี"สิบสตางค์ )
ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ XVV ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี -

วาระที 5 พิจ ารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ รายงานต่อที"ประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยให้พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที"จะรักษากรรมการที"มีคุณสมบัติ
ตามความต้องการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นาํ เงินจํานวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็ น
ค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน 4,000,000 เป็ นค่าบําเหน็ จกรรมการ และ จํานวน 1,000,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็ จกรรมการ
ตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการที"เข้าร่ วมประชุม
ซึ" งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรเสนอให้ที"ประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
D. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
?. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
C.ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
B. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
5. ค่ าบําเหน็จกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
(บาท/คณะ)
[Type text]

ปี ?@AB
4,000,000
8
1,000,000
4
-

ปี ?@AC
4,000,000
9
1,000,000
4
-

ปี ?@A?
3,480,000
9
640,000
3
-

3
3
-

3
3
-

4
3
-
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จํานวนกรรมการ
ค่ าเบีย+ ประชุมกรรมการ (บาท/ครัง/คน)
1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
? คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
C คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
B คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
@ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด ี
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
* ไม่ มีค่าตอบแทนอืน

3

3

-

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

-

ประธานฯ ขอให้ที"ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ บําเหน็จกรรมการ โดยมติในวาระนีต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าOใน ] ของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม

ที"ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าบําเหน็จกรรมการจํานวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน

4,000,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 1,000,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบียประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการที"เข้าร่ วมประชุมด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ XVV ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี -

บัตรเสีย

- ไม่มี –

[Type text]
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วาระที 6 พิจ ารณาเลือกตั+งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
ประธานฯ แถลงต่อที"ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังกรรมการ
จะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ"งในสาม ของกรรมการทังหมด ซึ"งในปี 2564 มีกรรมการครบกําหนดที"จะต้องออกตามวาระ
3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ ได้แก่
1. นายชลอ เฟื" องอารมย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน

2. นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการที"ดี

3. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการที"ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที"ดี

เพื"อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที"ดี คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื"อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ตงแต่
ั วนั ที"
R พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที" 31 มกราคม 2564 ซึ"งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วยนัน ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื"อบุคคล เพื"อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจาก คุณสมบัติและเห็น
ว่ากรรมการซึ"งครบกําหนดออกตามวาระในปี นีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.OP]P และมี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที"เกี"ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที"ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื"อกรรมการซึ"งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ทังสองท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ"ง ดังมีรายนายต่อไปนี
1. นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการที"ดี

2. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการที"ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที"ดี

สําหรับนายชลอ เฟื" องอารมย์ กรรมการที"ตอ้ งออกตามวาระอีก X ท่านนันไม่ประสงค์จะรับตําแหน่งกรรมการในวาระต่อไป
เนื"องจากมีปัญหาเรื" องสุขภาพ
จึงขอเสนอชื"อ นางปราณี ภาษีผล และนายถวัลย์ วิรานนท์ เข้ารับเลือกตังกลับเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ"ง ซึ"งกรรมการทัง O
ท่านไม่มีการประกอบกิ จการ หรื อเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนอื"นที"มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของ
บริ ษ ทั ฯ ทังนี มี ก รรมการหนึ" งท่ านมี คุ ณสมบัติ เป็ นกรรมการอิ ส ระ ซึ" งบริ ษทั ฯ ได้ก าํ หนดคํานิ ยามกรรมการอิ ส ระไว้เท่ า กับ
ข้อกําหนดขันตํ"าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นกรรมการอิสระที"สามารถให้ ความเห็น
ได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"เกี"ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ" งที"ส่งมาด้วยหมายเลข Q โดยประวัติ
ของกรรมการที"ได้รับการเสนอชื"อในครังนี ปรากฏในเอกสารสิ งทีส ่ งมาด้วยหมายเลข 4
[Type text]
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สําหรับการเสนอชื"อ นางปราณี ภาษีผล ซึ"งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว Q ปี หากได้รับเลือกตังในครังนีจะมี
วาระรวม T ปี ต่อที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื"อพิจารณาเลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ"ง
เนื"องจากคณะกรรมการเห็นว่า นางปราณี ภาษีผล เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในซึ"งจะมี
ส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาและทําให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯบรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมายและมีการสอบทานการ
ตรวจสอบภายในที"มีประสิ ทธิภาพ ประกอบกับการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระที"สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที"เกี"ยวข้อง
ประธานฯ ขอให้ที"ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการที"ได้รับการเสนอชื"อดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึ"งวาระ เป็ น
รายบุคคลโดยมติในวาระนีต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้แจ้งกับที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าสําหรับวิธีการลงมติในวาระนีขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ลงมติ
ออกเสียงเลือกตังเป็ นรายบุคคล

หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเลือกผูไ้ ด้รับการเสนอชื"อท่านใดเข้าดํารงตําแหน่งของบริ ษทั โปรดทํา

เครื" องหมายถูกหรื อกากบาทลงในช่อง “เห็นด้วย” ในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที"จะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที" Q จากท่านผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านในคราวเดียว กรณี ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือเป็ นการงดออกเสี ยง โดยจํานวนเสี ยงที"งดออกเสี ยง
และบัตรเสี ยจะไม่นาํ มารวมในการนับคะแนน
เนื"องจากคุณถวัลย์ วิรานนท์ ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ 18,000 หุน้ เพือ" ความโปร่ งใสในวาระนีจึงของดออกเสี ยง
มติทีประชุม

ที"ประชุมมีมติเลือกตังกรรมการทัง 2 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง เป็ นรายบุคคลด้วย

คะแนนเสี ยงดังนี
นางปราณี ภาษีผล
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ XVV ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี -

นายถวัลย์ วิรานนท์
เห็นด้วย 226,468,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9921 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง 18,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0079 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
บัตรเสีย
[Type text]
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วาระที 7 พิจ ารณาเลือกตั+งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ ได้แถลงต่อที"ประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณา แต่งตังจากที"ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นครังที" 27 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2563 ซึ" งบัดนี ครบกําหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2564 โดยเสนอให้
1) นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที" RmXO หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิsวาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที" 4951 หรื อ
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที" 5315
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ"งโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ" งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที"ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที"ได้
ให้มอบหมายผูส้ อบบัญชีทา่ นอื"นทําหน้าที"ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณีที"ผสู ้ อบ
บัญชีรายเดิมทําหน้าที"ครบ n รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตังผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื"อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย P รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน
และขอเรี ยนให้ทราบเพิม" เติมว่าผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานอีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย
โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีทงั 3 ท่านได้นาํ ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกันหนังสื อเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที"
จํานวนปี ที"สอบบัญชีให้บริ ษทั ฯ
นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ

4812

ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิsวาณิชย์

4951

ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

5315

ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ

นอกจากนีขอให้ที"ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงิน 2,950,000.-บาท โดย
มีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที"เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี
หน่วย : บาท
X. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สินสุด วันที" ]X ธันวาคม
O. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (] ไตรมาส)
]. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี" ยง
[Type text]

ปี OPQ4
1,370,000
1,020,000
180,000

ปี 2563 เพิม" ขึน
1,370,000
1,020,000
180,000
-

ร้อยละ
-
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ณ ]V มิถุนายน
R. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี" ยง
380,000
380,000
ณ ]X ธันวาคม
รวมทังสินเป็ นเงิน
2,950,000 2,950,000
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานของผูส้ อบบัญชีในปี ที"ผา่ นมา แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด มี
การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพ

มีความรอบรู ้ในธุรกิจ

ให้ขอ้ คิดเห็นที"เป็ นประโยชน์ในเรื" องระบบงานบัญชีกบั บริ ษทั

และไม่มี

ความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี"เกี"ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว จึงมีความอิสระในการปฏิบตั ิงาน ซึ"งค่าสอบบัญชีในปี 2564 จํานวน 2,950,000.- บาท ถือว่าเป็ นราคาที"เหมาะสม และขอ
เสนอต่อที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื"อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ทัง 3 ท่าน ด้วยค่าตอบแทน
2,950,000บาท
ประธานฯ ขอให้ที"ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน โดยมติในวาระนีต้องได้รับการ
รับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาส

ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม

ที"ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด คือ นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ หรื อ

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิsวาณิ ชย์ หรื อ นางสาวรรณวิไล เพชรสร้าง เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ฯ ในปี 2564 โดยกําหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีเป็ นเงินทังสิ น O,950,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื"นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ XVV ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี -

วาระที 8

พิจ ารณาอนุมัติแก้ ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ทีเกีย วกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพือให้

สอดคล้ องกับพระราชกําหนดว่ าด้ วยการประชุมผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ?@AC
ประธานฯ แจ้งต่อที"ประชุมว่า ตามที"มีการออกพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื"ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. OPQ] (“พระราช
กําหนด”) และมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที" 19 เมษายน OPQ] ทังนีเพือ" ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี"ยวกับการประชุมผ่านสื" อ
อิเล็กทรอนิกส์ที"กาํ หนดไว้ในพระราชกําหนดดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม" เติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที"เกี"ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในข้อ OX ข้อ On ข้อ Om ข้อ OT และข้อ ]V โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้
ข้อความใหม่ดงั ต่อไปนีแทน และมอบหมายให้บคุ คลที"กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั มอบหมาย มีอาํ นาจในการดําเนินการจด
ทะเบียนแก้ไขเปลี"ยนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทังแก้ไข และ/หรื อเปลี"ยนแปลงเพิม" เติมข้อความให้เป็ นไปตามคําสัง" ของนาย
[Type text]
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ทะเบียนตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยที"ไม่กระทบต่อเนือหาสาระสําคัญของการแก้ไขเพิม" เติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพื"อให้
การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์
ข้ อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน
ข้ อที 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนกรรมการทังหมด จึง
จะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที"ประธานกรรมการไม่อยู่ในที"
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที"ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่ มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที"ได้
ให้ ก รรมการซึ" งมาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ" ง เป็ น
ประธานในที"ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของที"ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ"งมีเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซึ"งมีส่วนได้เสี ยในเรื" องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื" องนัน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที"ประชุมออก
เสี ยงเพิม" ขึนอีกเสี ยงหนึ"งเป็ นเสี ยงชีขาด

ข้ อที ?P. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจําปี ภายใน R เดื อนนับแต่วนั สิ นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื"นนอกจากที"กล่าวมาแล้ว
ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามัญ เมื" อ ใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควรหรื อ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ"งหรื อหลายคนซึ" งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละสิ บ ของจํานวนหุ ้นที"จาํ หน่ าย
[Type text]

ข้ อบังคับทีขอเสนอให้ มีการแก้ ไขเพิม เติม
ข้ อที 21. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ ว่าจะเป็ นการประชุ ม
ในที ป ระชุ มแห่ งเดี ย วกั น หรื อเป็ นการประชุ มผ่ านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ" งหนึ" ง
ของจํา นวนกรรมการทังหมดจึ ง จะเป็ นองค์ป ระชุ ม ใน
กรณี ที"ประธานกรรมการไม่อยู่ในที" ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที"ไ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่ สามารถปฏิ บ ัติห น้าที" ไ ด้ให้กรรมการซึ" งมาประชุ ม เลื อก
กรรมการคนหนึ"งเป็ นประธานในที"ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ ละครั+ง ประธานในที
ประชุ มอาจกําหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้ าร่ วมประชุมและ
ดําเนินการใดๆ ในทีประชุม ดังกล่ าวผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ กไ็ ด้
โดยการจัดการประชุมด้ วยวิธีดังกล่าวต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ ทีใช้ บังคับในขณะนั+น และให้ ถือว่ าการประชุ ม
คณะกรรมการผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ าวมีผลเช่ น เดียวกัน
กับการประชุ ม คณะกรรมการทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม ในที ประชุ ม
แห่ งเดียวกันตามวิธีทีบญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี+
การวินิจฉัยชีขาดของที"ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ"งมีเสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่
กรรมการซึ"งมีส่วนได้เสียในเรื" องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื" องนัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที"
ประชุมออกเสี ยงเพิม" ขึนอีกเสี ยงหนึ"งเป็ นเสี ยงชีขาด
ข้ อที ?P. คณะกรรมการต้องจัด ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้น เป็ น
การประชุมสามัญประจําปี ภายใน R เดือนนับแต่วนั สิ นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื" นนอกจากที"กล่าวมาแล้ว
ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู ้
ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื"อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ" งหรื อหลายคนซึ" งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้ อยละสิ บ ของจํานวนหุ ้นที" จาํ หน่ ายได้ทงหมด
ั
จะ
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ได้ทงหมด
ั
จะเข้าชื"อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื" อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุเรื" องและเหตุผลในการที"ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจน
ในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี" สิบห้าวันนับแต่วนั ที"ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที"คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน
กําหนดระยะเวลาตามที"ผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ผูถ้ ือหุน้ ทังหลายซึ"ง
เข้าชื" อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื"น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที"
บังคับไว้นนจะเรี
ั
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี" สิบห้าวันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลา ในกรณี เช่ นนี ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที"คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยอัน จํา เป็ นที" เ กิ ด จากการจัด ให้มี ก าร
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที" ผู ้ถื อ หุ ้น จัด ประชุ ม และผู ้ถื อ หุ ้น มาร่ วม
ประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ให้ ผู ้ถื อ หุ ้น ที" จ ัด ประชุ ม
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที" เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ ม
ดังกล่าว

เข้าชื"อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื"อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื" องและเหตุผล
ในการที"ขอให้เรี ย กประชุ ม ไว้ให้ช ัดเจนในหนังสื อดังกล่ า ว
ด้วย ในกรณี เช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายในสี"สิบห้าวันนับแต่วนั ที"ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที"คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน
กําหนดระยะเวลาตามที" ผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ผูถ้ ือหุ ้นทังหลายซึ" ง
เข้าชื" อกันหรื อผูถ้ ื อหุ้นคนอื" น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที"
บังคับไว้นนจะเรี
ั
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี" สิบห้าวันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลา ในกรณี เช่ นนี ให้ถื อ ว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที"คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที"เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที" ผู ้ถื อ หุ ้ น จั ด ประชุ ม และผู ้ถื อ หุ้ น มาร่ วม
ประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ให้ ผู ้ถื อ หุ้ น ที" จ ัด ประชุ ม
รั บผิด ชอบชดใช้ค่า ใช้จ่ ายที" เ กิ ด จากการจัด ให้มี การประชุ ม
ดังกล่าว
ทั+งนี+การจัดประชุ ม ผู้ถือหุ้นสามารถจัด การประชุ ม
ผ่ านสื ออิเ ล็กทรอนิ กส์ ได้ โดยการจัด การประชุ ม ด้ ว ยวิธีการ
ดัง กล่ าวต้ องปฏิบัติต ามวิธี การที บัญ ญัติ ไว้ ในกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ ทีใช้ บังคับโดยอนุโลม และให้ ถือว่ าการประชุ ม ผู้ถือ
หุ้นผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ าวมีผลเช่ นเดีย วกับการประชุ ม
ผู้ถือหุ้นทีเข้าร่ วมในทีป ระชุมแห่ งเดียวกันตามวิธีการทีบัญญัติ
ไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับนี+
ข้ อที 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการ
ข้ อที 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทํา
จัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที" วันเวลา
เป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที" วันเวลา ระเบียบ
ระเบียบวาระการประชุม และเรื" องที"จะเสนอต่อที"ประชุม
วาระการประชุม และเรื" องที"จะเสนอต่อที"ประชุมพร้อมด้วย
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื" อง รายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื" องที"จะเสนอ
ที"จะเสนอเพื"อทราบเพือ" อนุมตั ิ เพื"อพิจารณาแล้วแต่กรณี
เพื"อทราบเพือ" อนุมตั ิ เพื"อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทังความ
รวมทังความเป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื" องดังกล่าว
เป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื" องดังกล่าว และจะจัดส่ง
และจะจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวัน ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและ
ประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน โดยหากการ
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ประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็ นการประชุมผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์
การจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถดําเนินการโดยใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กไ็ ด้ ซึง
จะต้ องจัดส่ งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์
ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในวรรคนี+
ข้ อที 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับ ข้ อที 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุมในที
มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ประชุมแห่งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์
25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ"งหนึ"งของจํานวนผูถ้ ือหุน้
ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มา
ทังหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า1 ใน 3
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ"งหนึ"งของ
ของจํานวนหุน้ ที"จาํ หน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะจัดเป็ นองค์
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
ประชุม
1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที"จาํ หน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะจัดเป็ น
ในกรณี ที"ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังใด เมื"อ
องค์ประชุม
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว" โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ" งมาเข้า
ในกรณีที"ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังใด เมื"อ
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที"กาํ หนดไว้
หาก ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว" โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ"งมาเข้า
ว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเมื"อผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที"กาํ หนดไว้
หากว่า
การประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนัน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเมื"อผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การ
มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั
ประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิใช่เป็ น
ประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่ การเรี ยกประชุม เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครังหลังนีไม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
ก่อนวันประชุมในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าต้องครบ
องค์ประชุม
ข้อที" ]V. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที"ประชุมผูถ้ ือ ข้ อที CT. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุมในที
หุน้ ในกรณีที"ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที"ประชุมหรื อไม่
ประชุมแห่งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
สามารถปฏิบตั ิหน้าที"ได้ถา้ มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที"
ประธานกรรมการเป็ นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที"ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที"ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ"งมา
หน้าที"ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ"งเป็ นประธานในที"ประชุมในการ เป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
ออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ้น สามารถปฏิบตั ิหน้าที"ได้ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ"งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้
ที"ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึ"งมีหนึ"งเสียง
คนหนึ"งเป็ นประธานในที"ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผู ้
ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ที"ตนถืออยู่ โดยถือว่า
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า P คน ร้องขอและที"ประชุมลงมติให้ หุน้ หนึ"งมีหนึ"งเสียง
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุน้
ไม่นอ้ ยกว่า P คนร้องขอและที"ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ
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ลงคะแนนลับนันให้เป็ นไปตามที"ประธานในที"ประชุม
ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนันให้
กําหนด
เป็ นไปตามที"ประธานในที"ประชุมกําหนด
ขอให้ที"ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ OX ข้อ On ข้อ Om ข้อ OT และข้อ ]V ในเรื" องที"เกี"ยวกับการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ" ให้สอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื" ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. OPQ] และ
อนุมตั ิการมอบหมายให้บคุ คลที"กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั มอบหมาย มีอาํ นาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี"ยนแปลง
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทังแก้ไข และ/หรื อเปลี"ยนแปลงเพิม" เติมข้อความให้เป็ นไปตามคําสัง" ของนายทะเบียนตามความจําเป็ น
และเหมาะสม

โดยที"ไม่กระทบต่อเนือหาสาระสําคัญของการแก้ไขเพิม" เติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ

เพื"อให้การจดทะเบียนแก้ไข

ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์
ประธานฯ ขอให้ที"ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยมติในวาระนีต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า ]ในR ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาส
ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม

ที"ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ OX ข้อ On ข้อ Om ข้อ OT และข้อ ]V ในเรื" องที"เกี"ยวกับการ

ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ" ให้สอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื" ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 และอนุมตั ิการมอบหมายให้บุคคลที"กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั มอบหมาย มีอาํ นาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เปลี"ยนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทังแก้ไข และ/หรื อเปลี"ยนแปลงเพิม" เติมข้อความให้เป็ นไปตามคําสัง" ของนายทะเบียนตาม
ความจําเป็ นและเหมาะสม โดยที"ไม่กระทบต่อเนือหาสาระสําคัญของการแก้ไขเพิม" เติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพื"อให้การจดทะเบียน
แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย 226,486,296 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ XVV ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี -

วาระที 9 พิจ ารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามที"ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื" องอื"นๆ เพื"อพิจารณาหรื อไม่ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
เลขาที"ประชุม ได้แจ้งต่อที"ประชุมว่า ผูถ้ ือหุน้ ได้ส่งคําถามล่วงหน้ามาดังต่อไปนี
คุณนิธภูมิ ดุรงค์ วัฒ นา เป้าหมายการเติบโตของเบียประกันภัยในปี OPQR มีประมาณกี"เปอร์เซ็นต์ และเป็ นการเติบโตจากช่องทางใด
ประธานฯ
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COVID-XT รอบใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการเติบโตในช่องทางการขายแบบขายตรงหรื อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึน สําหรับด้าน
ผลิตภัณฑ์จะเป็ นประกันอื"นๆ นอกจากกรมธรรม์รถยนต์ โดยเฉพาะประกันภัยสุขภาพ ซึ"งเป็ นกรมธรรม์ที"ผเู้ อาประกันภัยให้ความสนใจ
ในสถานการณ์ปัจจุบนั
คุณนิธภูมิ ดุรงค์ วัฒ นา สอบถามเรื" องรายได้จากการลงทุน บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในส่ วนที"เป็ นหุ ้นกี"เปอร์ เซ็นต์ และมีเป้าหมายในเพิ"ม
รายได้จากการลงทุนอย่างไร
ประธานฯ

สัดส่ วนการลงทุนประเภทต่างๆ ทางบริ ษทั ฯได้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับตามประกาศเรื" องการ

ลงทุนประกอบธุรกิจอื"นของสํานักงาน คปภ. โดยที"ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีสัดส่วนการลงทุนตามประกาศฉบับดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ"งการ
ลงทุนในหุน้ จะไม่เกิน ]V% ส่วนเป้าหมายของการเพิม" หลักทรัพย์ลงทุน บริ ษทั ฯจะลงทุนในหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ
ขณะนัน โดยที"ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับสัดส่ วนหลักทรัพย์ลงทุนจากตลาดทุนเป็ นตลาดเงินมากขึน เนื" องจากลักษณะตลาดเงินมี
ความผันผวนน้อยกว่าตลาดทุน อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนจะขึนอยูก่ บั ความเสี"ยงและความผันผวนของหลักทรัพย์เช่นกัน
คุณนิธภูมิ ดุรงค์ วัฒ นา จากสถานการณ์ COVID – 19 บริ ษทั ฯได้รับผลกระทบทังทางบวกและทางลบอย่างไรบ้าง
ประธานฯ

จากสถานการณ์ COVID – 19 ที"เกิดขึน มีผลกระทบทังทางด้านบวกและด้านลบ คือ ด้วยวิธีมาตรการต่างๆของ

ภาครัฐและเอกชน ทําให้มีจาํ นวนประชาชนที"เดินทางลดน้อยลง รวมทังมีการจํากัดพืนที"เดินทาง ส่ งผลให้จาํ นวนอุบตั ิเหตุรถยนต์ลดลง
ทําให้ค่าสิ นไหมทดแทน ทังค่าซ่ อม และค่าสิ นไหมจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรื อค่าปลงศพมีจาํ นวนลดลงเช่นกัน จึงเป็ นส่ วนหนึ"งทําให้
บริ ษทั ฯ มีผลกําไรจากการดําเนิ นงานในปี ที"ผ่านมา ส่วนผลกระทบด้านลบ จะกระทบต่อสถานการณ์การลงทุน ที"ทาํ ให้ไม่เอือต่อการ
ลงทุนในตลาดทุนเท่าที"ควร
คุณปวีณา โวหาร ผู้รับมอบฉั นทะจากชมรมอาสาพิทักษ์ สิทธิV สมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย

เนื"องจากสถานการณ์ COVID-XT ส่ งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจ ทําให้ผเู ้ อาประกันภัยอาจจะยกเลิกกรมธรรม์ได้ จึงอยากทราบว่า ในปี OPQ] มีผเู ้ อาประกันภัยที"ยกเลิกกรมธรรม์มาก
น้อยเพียงใด และการคาดการณ์ถึงการยกเลิกกรมธรรม์ในปี 2564
ประธานฯ

อัตราการยกเลิกกรมธรรม์ของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับที"ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ เนื"องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีสดั ส่ วนของ

กลุ่มผูเ้ อาประกันภัยที"อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมที"ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างรุ นแรงจนจําเป็ นต้องหยุดประกอบกิ จการจากสถานการณ์
COVID-XT มากนัก เช่ น ผูป้ ระกอบการรถโดยสาร หรื อรถตู ้ที"ใช้ในการประกอบธุ ร กิ จ ท่องเที" ย ว เป็ นต้น อย่างไรก็ต าม จากการ
เปลี"ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คือ ในสภาวะที"เศรษฐกิจชะลอตัว อัตรา GDP ลดลง ทําให้ผบู ้ ริ โภคลดการใช้จ่าย บริ ษทั ฯได้
เล็งเห็นถึ งความสําคัญและผลกระทบของสถานการณ์ด ังกล่าว จึ งได้มีการออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ที" จะตอบโจทย์การบริ โภคของผูเ้ อา
ประกันภัยมากขึ น คือ ประกันรถเปิ ดปิ ด แบบ Top-Up โดยเป็ นการประกันภัยรถยนต์ที"ผูเ้ อาประกัน ภัย จ่ ายค่า เบียประกัน ภัย ตาม
ระยะเวลาที"ใช้รถจริ ง ซึ"งเป็ นส่วนหนึ"งที"ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ อาประกัยได้ แต่ผเู ้ อาประกันภัยยังคงได้รับความคุม้ ครองเช่นเดิม
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื" องอื"นใดให้ที"ประชุมพิจารณาอีก
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ประธานฯ ได้แจ้งต่อที"ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี OPQR ครังที" 28/2564 นี ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระ
แล้ว เมื"อไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิ"มเติมจากผูถ้ ือหุ ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่านที" ได้เข้าร่ วม
ประชุม และได้ให้ขอ้ คิดเห็นที"เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ปิ ดประชุมเวลา 15.44 น.

ลงชื"อ
(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
ประธานที"ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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