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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ครั งที" 28/2564 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเมื"อวนัพธุที" 28  เมษายน  2564 ณ สาํนกังานใหญข่องบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) เลขที" 71 ถนนดินแดง 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

เริ"มประชุมเวลา     15.00   น. 

 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                     2            ราย   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้               1,112,328 หุน้  

ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม                30           ราย   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้             225,373,968             หุน้  

รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ  32   ราย    รวมจาํนวนหุน้ได ้                 226,486,296         หุน้   

คิดเป็นร้อยละ    74.75     ของจาํนวนหุน้ทั งหมด 303,000,000 หุน้ ซึ"งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที" 

29 ซึ"งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั งหมดที"จาํหน่ายได ้  

การเข้าประชุม เลขาที"ประชุมไดแ้จง้ตอ่ที"ประชุมวา่ การประชุมผูถ้ือหุน้ในวนันี  บริษทัฯ จดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความเสี"ยงจาก

การแพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจดัประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุข และหน่วยงาน

อื"นๆ ที"เกี"ยวขอ้ง และเพื"อเป็นการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกรุงเทพมหานคร เรื"อง สั"งปิดสถานที"เป็นการชั"วคราว (ฉบบัที" OP) 

ตั งแตว่นัที" OQ เมษายน OPQR – T พฤษภาคม OPQR หรือจนกวา่จะมีคาํสั"งเปลี"ยนแปลงนั นบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งจาํกดัจาํนวนผูที้"

จะเขา้ร่วมการประชุมเพียง OV ท่านเท่านั น โดยบริษทัฯ ไดเ้พิ"มช่องใหก้รรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผ่านช่องทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ เพื"อใหก้รรมการและผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งครบถว้น 

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม เลขาที"ประชุมไดแ้นะนาํคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที"เขา้ร่วมประชุมในครั งนี ดงัรายนาม

ตอ่ไปนี  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที"เขา้ร่วมประชุม  7 ทา่น  คิดเป็นร้อยละ 77.78  ไดแ้ก่ 

1. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ประธานเจา้หนา้ที"บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ กรรมการลงทุน 

2.นางสุภาภรณ์ บรุพกศุลศรี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที"ดี  

    เป็นกรรมการอิสระที"ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุน้ 

กรรมการที"เขา้ร่วมการประชุมผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

 และพิจารณาคา่ตอบแทน 

R. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการลงทนุ และประธานกรรมการ 

 กาํกบัดูแลกิจการที"ดี 
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5. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที"ดี 

6. นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   กรรมการผูอ้าํนวยการ ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการบญัชีและการเงิน และกรรมการ 

สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

7. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   

กรรมการที"ไมส่ามารถเขา้ร่วมการประชุม 

X. นายชลอ เฟื" องอารมย ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน  

    เนื"องจากมีปัญหาเรื"องสุขภาพ 

O. นางพไิล เปี" ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

    เนื"องจากปฏิบติัตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที"เรื"องการงดเดินทางขา้มจงัหวดั 

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม  คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที"เขา้ร่วมประชุมผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 6   ท่าน ไดแ้ก่ 

X. นายประพิทย ์ธีระประยติุ        รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 

2. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 

3. นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกลุ  รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 

4. นายอานนท ์รังสิมาพรนุกลู ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการเงินและการลงทุน  

5. นายสุชีพ หลกัทอง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และ สมุห์บญัชี 

Q. นางสาวสรีพร แสงศิริตระกูล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

ผู้สอบบัญชีที�เข้าร่วมประชุม ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ"งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที"เขา้ร่วมประชุม 

จาํนวน   O ท่าน ไดแ้ก่  

1.นางสาวสมใจ คุณปสุต       หุน้ส่วน 
2.นางสาวกิตติยา วรุตตะโมนนัทะ      ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน  บริษทัฯ ไดเ้ชิญ คุณบุษราพรรณ ผดุงบุตร  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ทาํหนา้ที"เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน 

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน    เลขาที"ประชุมไดแ้จง้ตอ่ที"ประชุมถึงวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดย

ประธานจะเป็นผูส้อบถามความเห็นจากที"ประชุมเพื"อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที"ไม่เห็นดว้ย หรือ 

งดออกเสียง ใหย้กมือ จะมีเจา้หนา้ที"รับบตัรลงคะแนนและดาํเนินการตรวจนบัผลคะแนน โดยจะหกัคะแนนเสียงที"ไมเ่ห็นดว้ย หรือ 

งดออกเสียงดงักลา่วออกจากจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ที"เขา้ร่วมประชุมทั งหมด และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ หากไมมี่ผูถ้ือหุน้ท่านใด

ยกมือ จะถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติเห็นชอบกบัวาระที"นาํเสนอ 

สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ"งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามที"ผูม้อบ

ฉนัทะกาํหนด  

ที"ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
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การเลือกประธานที�ประชุม   นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ที"บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ"งเป็นหนึ"งในผูถื้อ

หุน้ดว้ย ไดแ้จง้ตอ่ที"ประชุมวา่ เนื"องจากท่านประธานกรรมการมีปัญหาเรื"องสุขภาพ รวมกบัครบวาระและไมป่ระสงคต์อ่วาระจึงไม่

เขา้ร่วมการประชุม จึงขอเสนอใหที้"ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตนเองทาํหนา้ที"เป็นประธานที"ประชุม 

ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้น 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ทาํหนา้ที"เป็นประธานในที"ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ครั งที"  
28/2564 และ ดาํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั ดงัตอ่ไปนี  

 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั+งที� 27 ประจําปี 2563 เมื�อวันที� 24 เมษายน 2563 

 ประธานฯ  ขอใหที้"ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ครั งที" 27/2563 ประชุมเมื"อวนัที" 

24 เมษายน 2563  ซึ"งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้   

ประธานฯ ขอใหที้"ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ โดยมติในวาระนี ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้กัถาม 

ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
มติที�ประชุม     ที"ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงดงันี  

 เห็นดว้ย  226,486,296 เสียง   คดิเป็นร้อยละ XVV ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
 

วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 ประธานฯไดแ้จง้กบัที"ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปีที"ผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจาํปี ที"

ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ ซึ" งไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ จึงขอสรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

ดงันี  

                                                                                              ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

    
งบการเงินรวม 

เปลี�ยนแปลงร้อยละ 
2563 2562 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 4,680.68 3,736.28 25.28 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (3,996.60) (3,209.21) 24.54 
กาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้าย
ดาํเนินการ 

684.08 527.07 29.79 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (597.77) (542.19) 10.25 
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กาํไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั 86.31 (15.12) (671.21) 
รายไดจ้ากการลงทุน 4.94 136.73 (96.39) 

รายไดอ้ื"น 8.02 14.53 (44.84) 

คา่ใชจ่้ายอื"น (3.26) - 0.00 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 96.01 136.14 (29.49) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล                        (18.35) (23.98) (23.48) 
กาํไรสาํหรับปี 77.66 112.16 (30.77) 

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั จาํนวน 4,680.68 ลา้นบาท เพิ"มขึ น 944.40 ลา้นบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.28 มีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัทั งสิ น 3,996.60 ลา้นบาท เพิ"มขึ น 787.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
24.54 ส่งผลให้ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 684.08 ลา้นบาท 
เพิ"มขึ น 157.01 หรือคิดเป็นร้อยละ 29.79 สาํหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ในปี 2563 เพิ"มขึ นจากปีก่อน 55.48 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 10.25 ทาํใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมผีลกาํไรจากการรับประกนัภยั 86.31 ลา้นบาท เพิ"มขึ นจากปีก่อน XVX.RO ลา้นบาท 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ" งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ"งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  
โดยมีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื"นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) โดยในปี 2563 มีรายไดจ้ากการลงทุน 4.94 ลา้นบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 96.39 อนัเนื"องมาจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองทั"วโลก ประกอบกบัสถานการณ์ COVID-XT ทาํให้มูลค่าหลกัทรัพยที์"บริษทัลงทุนมีความผนัผวนเป็น
อยา่งมาก 

จากรายการเปลี"ยนแปลงที"กล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2563 จาํนวน  
96.01 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 40.13 ลา้นบาท พร้อมทั งมีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2563 จาํนวน 18.35 ลา้นบาท ลดลง
จากปีก่อน 5.63 ลา้นบาท ดงันั น ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิสําหรับปี จาํนวน 77.66 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 
จาํนวน 34.50 ลา้นบาท 

ประธานฯ ขอใหที้"ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี OPQ] โดยในวาระนี ไมมี่การ
ลงคะแนนเสียงเนื"องจากเป็นวาระแจง้เพื"อทราบ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  
มติที�ประชุม     ที"ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัฯในรอบปี 2563 ตามที"เสนอ  
 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัติงบดลุและงบกําไรขาดทุนปี 2563 สิ+นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ขอใหที้"ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2563 ซึ" งผา่นการ

ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน

ครั งนี  และไดก้ลา่วสรุปฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที"ไดรั้บการรับรองจากผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียด

ดงันี  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
ฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม  
เปลี�ยนแปลงร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 332.68 225.30 47.66 
เบี ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 754.29 610.38 23.58 
สินทรัพยแ์ละลูกหนี จากการประกนัภยัตอ่ 606.25 677.02 (10.45) 
สินทรัพยล์งทุน 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 
รวมสินทรัพย์  7,845.30 6,530.72 20.13 
เจา้หนี บริษทัประกนัภยัต่อ 459.78 470.39 (2.26) 
สาํรองและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,972.57 1,492.51 32.16 
สาํรองเบี ยประกนัภยั 3,050.59 2,336.17 30.58 
อื"นๆ 1,016.60 918.08 10.73 
รวมหนี+สิน  6,499.54 5,217.15 24.58 

ส่วนของเจ้าของ   1,345.76 1,313.57 2.45 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 7,845.30 ลา้นบาท เพิ"มขึ น 1,314.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.13 จากปีก่อน 

รายการสินทรัพยที์"มีการเปลี"ยนแปลงที"สาํคญั คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ"มขึ น 107.38 ลา้นบาท เบี ยประกนัภยัคา้งรับ

เพิ"มขึ นจาํนวน 143.91 ลา้นบาท และสินทรัพยล์งทุนเพิ"มขึ นจาํนวน 780.72 ลา้นบาท 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนี สินรวม 6,499.54 ลา้นบาท เพิ"มขึ น 1,282.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.58 จากปีก่อน 

รายการสินทรัพยที์"มีการเปลี"ยนแปลงที"สําคญั คือ หนี สินจากสัญญาประกนัภยัเพิ"มขึ น 1,194.48 ลา้นบาท เป็นผลมาจากสํารอง

สินไหมทดแทนเพิ"มขึ น 480.06 ลา้นบาท และสาํรองเบี ยประกนัภยัเพิ"มขึ น 714.42 ลา้นบาท 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,345.76 ลา้นบาท เพิ"มขึ น 32.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.45 จากปีก่อน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ 77.66 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 121.15 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด 43.49 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเปลี"ยนแปลงราคาของสินทรัพยล์งทุนลดลงจากปีก่อน 

 บริษทัฯ มีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั ร้อย

ละ 287.35 ซึ"งเกินกวา่อตัราที"กฎหมายกาํหนดไวเ้ทา่กบัร้อยละ 120 หรือคิดเป็นประมาณ 2.39 เทา่ 

          ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั"น บริษทัฯ มีกาํหนดต่ออายกุารเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ตา้นการทุจริต ในปี 2565 
 ประธานฯ จึงขอใหที้"ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2563 โดยมติในวาระนี ตอ้งไดรั้บการ

รับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
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 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

มติที�ประชุม     ที"ประชุมมีมติอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี   

 เห็นดว้ย  226,486,296 เสียง   คดิเป็นร้อยละ XVV ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไม่มี – 

 

วาระที� 4  พจิารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปันผล 

 ประธานฯ เสนอตอ่ที"ประชุมผูถ้ือหุ้นวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ที" 34 บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน

หนึ"งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี จะมี

จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ" งบริษทัฯ ได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวแ้ล้วเป็นเงิน  30.3 ล้านบาท 

คณะกรรมการของบริษทัฯจึงมีมติเสนอวา่ เนื"องจากเงินทุนสํารองของบริษทัฯมีเท่ากบัจาํนวนที"กาํหนดตามขอ้บงัคบั จึงไม่จาํเป็นตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารอง   

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ RV ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

โดยในรอบปี 2563 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดป้ระมาณ 78.44 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ที"ประชุมผูถื้อหุน้เพื"อ

พิจารณาอนุมติัใหจ่้ายปันผล จากผลการดาํเนินงานในปี 2563 ในอตัราหุน้ละ .OV บาท (ยี"สิบสตางค)์ รวมมูลคา่ทั งสิ น 60,600,000 

บาท  (หกสิบลา้นหกแสนบาทถว้น) ทั งนี การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที"ระบไุวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 77.26 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีเงินได ้ซึ"งเป็นอตัราที"เกินกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลที"กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที" 10 พฤษภาคม 

2564 เป็นวนักาํหนดรายชื"อผูถื้อหุน้เพื"อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที"  25 พฤษภาคม 

2564 

ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ ] ปีที"ผา่นมา ดงันี   

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ครั งที" Om/OPQR (ปีOPQ]) ครั งที" On/OPQ] (ปีOPQO) ครั งที" O6/2562 (ปีOPQX) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 78,439,615 116,088,489 115,370,517 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.26 0.38 0.38 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 303,000,000 303,000,000 303,000,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุน้ (บาท) 0.20 0.20 0.20 
รวม จาํนวนปันผลจ่าย (บาท) 60,600,000 60,600,000 60,600,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ 77.26% 52.20% 52.53% 
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 ประธานฯ ขอใหที้"ประชุมพจิารณาอนุมติัการไมจ่ดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรอง และอนุมตัิจ่ายเงินปันผล โดยมติในวาระนี ตอ้ง

ไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มี

โอกาสซกัถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านในซกัถาม 

มติที�ประชุม     ที"ประชุมมีมติอนุมตัิไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสํารอง และอนุมตัิจ่ายเงินปันผล หุน้ละ 0.20 บาท (ยี"สิบสตางค ์)  

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี   

 เห็นดว้ย  226,486,296   เสียง   คิดเป็นร้อยละ XVV ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ - 
 

วาระที� 5  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ประธานฯ  รายงานตอ่ที"ประชุมวา่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลกัเกณฑ ์ในการพิจารณาคา่ตอบแทน  

โดยใหพ้ิจารณาตามความจาํเป็นและสมควร ใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอที"จะรักษากรรมการที"มีคุณสมบติั

ตามความตอ้งการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจึงเสนอใหน้าํเงินจาํนวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็น

ค่าบาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 4,000,000 เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ

ตรวจสอบ โดยไมร่วมคา่เบี ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับกรรมการที"เขา้ร่วมประชุม 

ซึ" งคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที"ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี

รายละเอียด ดงันี  

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี ?@AB ปี ?@AC ปี ?@A? 

D. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 4,000,000 4,000,000 3,480,000 

จาํนวนกรรมการ 8 9 9 
?. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 1,000,000 1,000,000 640,000 

จาํนวนกรรมการ 4 4 3 

C.ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  (บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 3 3 4 

B. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ) - - - 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 
5. ค่าบําเหน็จกรรมการกํากับดแูลกิจการที�ดี  
(บาท/คณะ) 

- - - 
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จาํนวนกรรมการ 3 3 - 

ค่าเบี+ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั ง/คน)    

     1 คณะกรรมการบริษทัฯ    

           - ประธานกรรมการ              30,000 30,000 30,000 
           - กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
     ? คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ             20,000 20,000 20,000 
          - กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
C คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

   

          - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 
          - กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

B คณะกรรมการลงทุน    

          - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 
          - กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
@ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ด ี    

          - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 - 
          - กรรมการ        20,000 20,000 - 

 * ไม่มีค่าตอบแทนอื�น 

 ประธานฯ ขอใหที้"ประชุมพจิารณาอนุมติัคา่บาํเหน็จกรรมการ โดยมติในวาระนี ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่Oใน ] ของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

มติที�ประชุม     ที"ประชุมมีมติอนุมตัิค่าบาํเหน็จกรรมการจาํนวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 

4,000,000 เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี ยประชุม

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับกรรมการที"เขา้ร่วมประชุมดว้ยคะแนนเสียง ดงันี   

 เห็นดว้ย  226,486,296  เสียง   คดิเป็นร้อยละ XVV ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ - 

 บตัรเสีย   - ไมมี่ – 
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วาระที� 6      พจิารณาเลือกตั+งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  

 ประธานฯ แถลงตอ่ที"ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั งกรรมการ

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ"งในสาม ของกรรมการทั งหมด ซึ"งในปี 2564 มีกรรมการครบกาํหนดที"จะตอ้งออกตามวาระ 

3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ทา่นเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ 

 1. นายชลอ เฟื" องอารมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 

              2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกาํกบัดูแล 

กิจการที"ดี 

              3. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการที"ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที"ดี 

 เพื"อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที"ดี คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอ 

                               วาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื"อบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ั งแตว่นัที"  

                               R พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที" 31 มกราคม 2564 ซึ"งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักลา่วผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

                                ประเทศไทยดว้ยนั น ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื"อบุคคล เพื"อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ 

                                บริษทัฯแตอ่ยา่งใด  

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจาก คุณสมบติัและเห็น 

                               วา่กรรมการซึ"งครบกาํหนดออกตามวาระในปีนี มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.OP]P และมี 

                                ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที"เกี"ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

                                ค่าตอบแทนจึงไดเ้สนอต่อที"ประชุมคณะกรรมการบริษทั วา่เห็นสมควรพิจารณาเสนอชื"อกรรมการซึ"งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

                                ทั งสองท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ"ง ดงัมีรายนายตอ่ไปนี  

              1. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกาํกบัดูแล 

กิจการที"ดี 

              2. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการที"ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที"ดี 

                                สาํหรับนายชลอ เฟื" องอารมย ์กรรมการที"ตอ้งออกตามวาระอีก X ทา่นนั นไม่ประสงคจ์ะรับตาํแหน่งกรรมการในวาระตอ่ไป 

 เนื"องจากมีปัญหาเรื"องสุขภาพ  

  จึงขอเสนอชื"อ นางปราณี ภาษผีล และนายถวลัย ์วริานนท ์เขา้รับเลือกตั งกลบัเป็นกรรมการอีกวาระหนึ"ง ซึ"งกรรมการทั ง O 

ท่านไม่มีการประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนอื"นที"มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษทัฯ ทั งนี มีกรรมการหนึ"งท่านมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ซึ" งบริษทัฯ ได้กาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากับ  

ขอ้กาํหนดขั นตํ"าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  เป็นกรรมการอิสระที"สามารถให ้  ความเห็น

ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์"เกี"ยวขอ้งดงัปรากฏในเอกสารสิ"งที"ส่งมาดว้ยหมายเลข Q โดยประวติั 

 ของกรรมการที"ไดรั้บการเสนอชื"อในครั งนี  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
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                สาํหรับการเสนอชื"อ นางปราณี ภาษีผล ซึ"งดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมาแลว้ Q ปี หากไดร้ับเลือกตั งในครั งนี จะมี 

วาระรวม T ปี ตอ่ที"ประชุมผูถื้อหุน้เพื"อพจิารณาเลือกตั งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ"ง 

เนื"องจากคณะกรรมการเห็นวา่ นางปราณี ภาษีผล เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในซึ"งจะมี 

ส่วนสาํคญัในการช่วยพฒันาและทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายและมีการสอบทานการ 

ตรวจสอบภายในที"มีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระที"สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

และเป็นไปตามหลกัเกณฑที์"เกี"ยวขอ้ง  

 ประธานฯ ขอใหที้"ประชุมพิจารณาแต่งตั งกรรมการที"ไดรั้บการเสนอชื"อดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ"งวาระ เป็น

รายบุคคลโดยมติในวาระนี ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ ไดแ้จง้กบัที"ประชุมผูถื้อหุน้วา่สาํหรับวธีิการลงมติในวาระนี ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ลงมติ

ออกเสียงเลือกตั งเป็นรายบุคคล หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเลือกผูไ้ดรั้บการเสนอชื"อท่านใดเขา้ดาํรงตาํแหน่งของบริษทัโปรดทาํ

เครื"องหมายถูกหรือกากบาทลงในช่อง “เห็นดว้ย” ในบตัรลงคะแนน โดยเจา้หนา้ที"จะเก็บบตัรลงคะแนนของวาระที" Q จากท่านผูถื้อ

หุน้และผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านในคราวเดียว กรณีไม่ส่งบตัรลงคะแนนจะถือเป็นการงดออกเสียง โดยจาํนวนเสียงที"งดออกเสียง 

และบตัรเสียจะไมน่าํมารวมในการนบัคะแนน    

 เนื"องจากคุณถวลัย ์วิรานนท ์ถือหุน้ในบริษทัฯ 18,000 หุน้ เพื"อความโปร่งใสในวาระนี จึงของดออกเสียง 

มติที�ประชุม        ที"ประชุมมีมติเลือกตั งกรรมการทั ง 2 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง เป็นรายบุคคลดว้ย

คะแนนเสียงดงันี   

            นางปราณี ภาษีผล 

 เห็นดว้ย  226,486,296   เสียง   คิดเป็นร้อยละ XVV ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ - 

 นายถวัลย์ วิรานนท์ 

            เห็นดว้ย   226,468,296   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9921  ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและออกเสียง 

     ลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง      18,000   เสียง   คิดเป็นร้อยละ  0.0079  ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและออกเสียง 

     ลงคะแนน   

 บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
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วาระที�  7 พจิารณาเลือกตั+งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ ไดแ้ถลงตอ่ที"ประชุมวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดผ้า่นการพิจารณา แต่งตั งจากที"ประชุมสามญัผูถื้อ 
หุ้นครั งที" 27 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2563 ซึ" งบดันี ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหที้"ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แตง่ตั งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2564 โดยเสนอให ้       

1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที" RmXO หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิs วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที" 4951 หรือ   
3) นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที" 5315  

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ"งโดยมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ"งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ  ในกรณีที"ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ที"ได ้
ใหม้อบหมายผูส้อบบญัชีท่านอื"นทาํหนา้ที"ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที"ผูส้อบ
บญัชีรายเดิมทาํหนา้ที"ครบ n รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแตง่ตั งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้มื"อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย P รอบปีบญัชี
ติดตอ่กนั  

และขอเรียนใหท้ราบเพิ"มเติมวา่ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย        
โดยประวติัของผูส้อบบญัชีทั ง 3 ทา่นไดน้าํส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  มีรายละเอียดดงันี   

ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที" จาํนวนปีที"สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบในการแสดง  

ความคดิเห็นและลงนามในงบ

การเงินของบริษทัฯ  

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิs วาณิชย ์ 4951 ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบในการแสดง  

ความคดิเห็นและลงนามในงบ

การเงินของบริษทัฯ 

นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง 5315 ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบในการแสดง  

ความคดิเห็นและลงนามในงบ

การเงินของบริษทัฯ 

นอกจากนี ขอใหที้"ประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 2,950,000.-บาท โดย
มีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที"เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี   
          หน่วย : บาท 

 ปี OPQ4 ปี 2563 เพิ"มขึ น ร้อยละ 
X. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ นสุด วนัที" ]X ธนัวาคม 1,370,000 1,370,000 - - 
O. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (] ไตรมาส) 1,020,000 1,020,000 - - 
]. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี"ยง  180,000 180,000 - - 
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    ณ ]V มิถุนายน           
R. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี"ยง  
     ณ  ]X ธนัวาคม         

380,000 380,000 - - 

   รวมทั งสิ นเป็นเงิน     2,950,000 2,950,000 - - 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลงานของผูส้อบบญัชีในปีที"ผา่นมา แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั มี 

การปฏิบติังานมีคุณภาพ มีความรอบรู้ในธุรกิจ ใหข้อ้คิดเห็นที"เป็นประโยชนใ์นเรื"องระบบงานบญัชีกบับริษทั และไม่มี

ความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูที้"เกี"ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักลา่ว จึงมีความอิสระในการปฏิบตัิงาน ซึ"งคา่สอบบญัชีในปี 2564 จาํนวน 2,950,000.- บาท ถือวา่เป็นราคาที"เหมาะสม และขอ

เสนอตอ่ที"ประชุมผูถื้อหุน้เพื"อพจิารณาอนุมติัแต่งตั งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทั ง 3 ท่าน ดว้ยคา่ตอบแทน 

2,950,000บาท  

             ประธานฯ ขอใหที้"ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทน โดยมติในวาระนี ตอ้งไดรั้บการ

รับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีโอกาส

ซกัถาม  

 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

มติที�ประชุม     ที"ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตั งผูส้อบบญัชี บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั  คือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ หรือ 

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิs วาณิชย ์หรือ นางสาวรรณวไิล เพชรสร้าง เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัฯ ในปี 2564 โดยกาํหนดคา่ตอบแทน

การสอบบญัชีเป็นเงินทั งสิ น O,950,000.-บาท (สองลา้นเกา้แสนหา้หมื"นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี   

 เห็นดว้ย  226,486,296   เสียง   คิดเป็นร้อยละ XVV ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ - 

 

วาระที� 8         พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที�เกี�ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อให้

สอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ?@AC 

ประธานฯ แจง้ตอ่ที"ประชุมวา่ ตามที"มีการออกพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสื"ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. OPQ] (“พระราช

กาํหนด”) และมีผลบงัคบัใชต้ ั งแตว่นัที" 19 เมษายน OPQ] ทั งนี เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์เกี"ยวกบัการประชุมผา่นสื"อ

อิเลก็ทรอนิกส์ที"กาํหนดไวใ้นพระราชกาํหนดดงักลา่ว บริษทัฯ จึงขอเสนอใหม้ีการแกไ้ขเพิ"มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที"เกี"ยวกบั

การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ ในขอ้ OX ขอ้ On ขอ้ Om ขอ้ OT และขอ้ ]V โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใช้

ขอ้ความใหมด่งัตอ่ไปนี แทน และมอบหมายใหบ้คุคลที"กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัมอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการจด

ทะเบียนแกไ้ขเปลี"ยนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั งแกไ้ข และ/หรือเปลี"ยนแปลงเพิ"มเติมขอ้ความใหเ้ป็นไปตามคาํสั"งของนาย
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ทะเบียนตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยที"ไม่กระทบตอ่เนื อหาสาระสาํคญัของการแกไ้ขเพิ"มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื"อให้

การจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์  

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที�ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ข้อที�   21.  ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไมน่อ้ยกวา่กึ"งหนึ"งของจาํนวนกรรมการทั งหมด จึง
จะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที"ประธานกรรมการไม่อยู่ในที"
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที"ได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที"ได ้
ให้กรรมการซึ" งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ" งเป็น
ประธานในที"ประชุม 
การวนิิจฉยัชี ขาดของที"ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหนึ"งมีเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการ
ซึ"งมีส่วนไดเ้สียในเรื"องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื"องนั น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที"ประชุมออก
เสียงเพิ"มขึ นอีกเสียงหนึ"งเป็นเสียงชี ขาด 
 

ข้อที� 21.  ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ในที�ปร ะชุม แห่ง เดี ย ว กันหรื อเ ป็นการ ปร ะชุม ผ่ านสื� อ
อิเล็กทรอนิกส์  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ" งหนึ" ง
ของจาํนวนกรรมการทั งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม        ใน
กรณีที"ประธานกรรมการไม่อยู่ในที"ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าที"ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที"ได้ให้กรรมการซึ" งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ"งเป็นประธานในที"ประชุม 
               ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั+ง ประธานในที�
ประชุมอาจกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ดําเนินการใด  ๆในที�ประชุมดังกล่าวผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยการจดัการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที�ใช้บังคับในขณะนั+น และให้ถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่น เดียวกัน
กับการประชุมคณะกรรมการที�เข้าร่วมประชุมในที�ประชุม
แห่งเดียวกันตามวิธีที�บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคบันี+ 
 การวินิจฉยัชี ขาดของที"ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
            กรรมการคนหนึ"งมีเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซึ"งมีส่วนไดเ้สียในเรื"องใดไมมี่สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื"องนั น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที"
ประชุมออกเสียงเพิ"มขึ นอีกเสียงหนึ"งเป็นเสียงชี ขาด 

ข้อที� ?P. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจาํปี ภายใน R เดือนนบัแต่วนัสิ นสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื"นนอกจากที"กล่าวมาแลว้ 
ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู ้ถือ หุ้นเ ป็นการประชุมวิสามัญ เมื" อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควรหรือ ผูถื้อหุน้คนหนึ"งหรือหลายคนซึ" งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นที"จาํหน่าย

ข้อที� ?P. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจาํปี ภายใน R เดือนนบัแตว่นัสิ นสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื"นนอกจากที"กล่าวมาแลว้ 
ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื"อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร
หรือ ผูถ้ือหุ้นคนหนึ" งหรือหลายคนซึ" งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นที"จาํหน่ายได้ทั งหมด จะ
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ไดท้ั งหมด จะเขา้ชื"อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื"อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื"องและเหตุผลในการที"ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี  คณะกรรมการตอ้งจดั
ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี"สิบหา้วนันบัแต่วนัที"ไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
           ในกรณีที"คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายใน
กาํหนดระยะเวลาตามที"ผูถ้ือหุ้นร้องขอ ผูถื้อหุน้ทั งหลายซึ"ง
เขา้ชื"อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื"น ๆ รวมกนัได้จาํนวนหุ้นตามที"
บงัคบัไวน้ั นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี"สิบหา้วนันบัแต่
วนัครบกาํหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นนี  ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถื้อหุน้ที"คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที" เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
            ในกรณีที"ผู ้ถือหุ้นจัดประชุมและผู ้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู ้ถือหุ้นที"จัดประชุม
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที"เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
ดงักลา่ว 
 

เขา้ชื"อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวสิามญัเมื"อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื"องและเหตุผล
ในการที"ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นนี  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถ้ือ
หุน้ภายในสี"สิบหา้วนันบัแตว่นัที"ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
           ในกรณีที"คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
กาํหนดระยะเวลาตามที"ผูถ้ือหุ้นร้องขอ ผูถื้อหุ้นทั งหลายซึ" ง
เขา้ชื"อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื"น ๆ รวมกนัได้จาํนวนหุ้นตามที"
บงัคบัไวน้ั นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี"สิบหา้วนันบัแต่
วนัครบกาํหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นนี  ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถ้ือหุ้นที"คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายอนัจาํเป็นที"เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุม
และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
            ในกรณีที" ผู ้ถือหุ้นจัดประชุมและผู ้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู ้ถือหุ้นที" จัดประชุม
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที"เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
ดงักลา่ว 
 ทั+งนี+การจัดประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดการประชุม
ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการ
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที�บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที�ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ ถือ
หุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
ผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมในที�ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที�บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี+  

ข้อที�  28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการ
จดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ   สถานที"   วนัเวลา         
ระเบียบวาระการประชุม  และเรื"องที"จะเสนอตอ่ที"ประชุม
พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื"อง
ที"จะเสนอเพื"อทราบเพื"ออนุมติั   เพื"อพิจารณาแลว้แตก่รณี
รวมทั งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื"องดงักล่าว    
และจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่    7    วนั   ก่อนวนั
ประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนั  3  วนั    ก่อนวนัประชุม     ไม่นอ้ยกวา่   3  วนั  

ข้อที�  28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัทาํ
เป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ   สถานที"   วนัเวลา         ระเบียบ
วาระการประชุม  และเรื"องที"จะเสนอตอ่ที"ประชุมพร้อมดว้ย
รายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื"องที"จะเสนอ
เพื"อทราบเพื"ออนุมติั   เพื"อพิจารณาแลว้แตก่รณีรวมทั งความ
เป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื"องดงักล่าว    และจะจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่    7    วนั   ก่อนวนัประชุมและ
โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพมิพต์ิดตอ่กนั  3  
วนั    ก่อนวนัประชุม     ไมน่อ้ยกวา่   3  วนั โดยหากการ
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 ประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถดําเนินการโดยใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ ซึ�ง
จะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพมิพ์
ภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้ในวรรคนี+ 

ข้อที�  29.  ในการประชุมผูถื้อหุน้     ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้    (ถา้มี)     มาประชุมไมน่อ้ยกวา่   
25   คน     หรือไมน่อ้ยกวา่กึ"งหนึ"งของจาํนวนผูถื้อหุน้
ทั งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่1  ใน   3  
ของจาํนวนหุน้ที"จาํหน่ายไดท้ั งหมด  จึงจะจดัเป็นองค์
ประชุม 
          ในกรณีที"ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั งใด   เมื"อ
ลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชั"วโมง    จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ"งมาเขา้
ร่วมประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามที"กาํหนดไว ้          หาก
วา่        การประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนดัเมื"อผูถื้อหุน้ร้องขอ      
การประชุมเป็นการระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั น
มิใช่เป็นการเรียกประชุม    เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดั
ประชุมใหญ่   และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่  7  วนั  ก่อนวนัประชุมในการประชุมครั งหลงันี ไม่
บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อที�  29.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที�
ประชุมแห่งเดยีวกัน หรือการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์    
ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้    (ถา้มี)     มา
ประชุมไมน่อ้ยกวา่   25   คน     หรือไมน่อ้ยกวา่กึ"งหนึ"งของ
จาํนวนผูถื้อหุน้ทั งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
1  ใน   3  ของจาํนวนหุน้ที"จาํหน่ายไดท้ั งหมด  จึงจะจดัเป็น
องคป์ระชุม 
           ในกรณีที"ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั งใด   เมื"อ
ลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชั"วโมง    จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ"งมาเขา้
ร่วมประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามที"กาํหนดไว ้          หากวา่        
การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเมื"อผูถื้อหุน้ร้องขอ      การ
ประชุมเป็นการระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั นมิใช่เป็น
การเรียกประชุม    เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหญ่   
และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่  7  วนั  
ก่อนวนัประชุมในการประชุมครั งหลงันี ไมบ่งัคบัวา่ตอ้งครบ
องคป์ระชุม  

ขอ้ที"  ]V.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที"ประชุมผูถื้อ
หุน้ในกรณีที"ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที"ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที"ไดถ้า้มีรองประธานกรรมการใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไมมี่รองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบติัหนา้ที"ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ"งมา
ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ"งเป็นประธานในที"ประชุมในการ
ออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่จาํนวนหุ้น
ที"ตนถืออยู ่โดยถือวา่หุน้หนึ"งมีหนึ"งเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย       เวน้แตผู่ ้
ถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่    P    คน   ร้องขอและที"ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั        ส่วนวธีิการออกเสียง

ข้อที�  CT. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที�
ประชุมแห่งเดยีวกัน หรือการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานของที"ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีที"
ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที"ประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบตัิ
หนา้ที"ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที"ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซึ"งมาประชุมเลือกผูถ้ือหุน้
คนหนึ"งเป็นประธานในที"ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนน
ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที"ตนถืออยู ่โดยถือวา่
หุน้หนึ"งมีหนึ"งเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้
ไมน่อ้ยกวา่  P  คนร้องขอและที"ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบั
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ลงคะแนนลบันั นใหเ้ป็นไปตามที"ประธานในที"ประชุม
กาํหนด 

ก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั นให้
เป็นไปตามที"ประธานในที"ประชุมกาํหนด 

ขอใหที้"ประชุมพจิารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ OX ขอ้ On ขอ้ Om ขอ้ OT และขอ้ ]V ในเรื"องที"เกี"ยวกบัการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสื"ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. OPQ] และ

อนุมติัการมอบหมายใหบุ้คคลที"กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัมอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปลี"ยนแปลง

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั งแกไ้ข และ/หรือเปลี"ยนแปลงเพิ"มเติมขอ้ความใหเ้ป็นไปตามคาํสั"งของนายทะเบียนตามความจาํเป็น

และเหมาะสม โดยที"ไมก่ระทบตอ่เนื อหาสาระสาํคญัของการแกไ้ขเพิ"มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื"อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ข

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบรูณ์  

ประธานฯ ขอใหที้"ประชุมพจิารณาการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมติในวาระนี ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียง

ไมน่อ้ยกวา่ ]ในR ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาส

ซกัถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

มติที�ประชุม        ที"ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ OX ขอ้ On ขอ้ Om ขอ้ OT และขอ้ ]V ในเรื"องที"เกี"ยวกบัการ

ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ เพื"อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสื"ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 

2563 และอนุมตัิการมอบหมายใหบุ้คคลที"กรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษทัมอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ข

เปลี"ยนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั งแกไ้ข และ/หรือเปลี"ยนแปลงเพิ"มเติมขอ้ความใหเ้ป็นไปตามคาํสั"งของนายทะเบียนตาม

ความจาํเป็นและเหมาะสม โดยที"ไมก่ระทบต่อเนื อหาสาระสาํคญัของการแกไ้ขเพิ"มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื"อใหก้ารจดทะเบียน

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี   

 เห็นดว้ย  226,486,296   เสียง   คิดเป็นร้อยละ XVV ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที"มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ - 

 

วาระที� 9  พจิารณาเรื�องอื�น  ๆ(ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดส้อบถามที"ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื"องอื"นๆ เพื"อพิจารณาหรือไม ่และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 

เลขาที"ประชุม ไดแ้จง้ตอ่ที"ประชุมวา่  ผูถื้อหุน้ไดส่้งคาํถามลว่งหนา้มาดงัตอ่ไปนี  

คณุนิธภูมิ ดรุงค์วัฒนา   เป้าหมายการเติบโตของเบี ยประกนัภยัในปี OPQR มีประมาณกี"เปอร์เซ็นต ์และเป็นการเติบโตจากช่องทางใด 

ประธานฯ                   บริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายการเติบโตไวเ้ป็น O หลกั ซึ"งเป็นเป้าหมายที"กาํหนดไวก่้อนการแพร่ระบาดของ  
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COVID-XT รอบใหม่ โดยจะมุ่งเนน้การเติบโตในช่องทางการขายแบบขายตรงหรือขายผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ น สาํหรับดา้น

ผลิตภณัฑจ์ะเป็นประกนัอื"นๆ นอกจากกรมธรรมร์ถยนต ์โดยเฉพาะประกนัภยัสุขภาพ ซึ"งเป็นกรมธรรมที์"ผูเ้อาประกนัภยัใหค้วามสนใจ

ในสถานการณ์ปัจจบุนั 

คุณนิธภูมิ ดุรงค์วัฒนา   สอบถามเรื"องรายไดจ้ากการลงทุน บริษทัฯ มีการลงทุนในส่วนที"เป็นหุ้นกี"เปอร์เซ็นต ์และมีเป้าหมายในเพิ"ม

รายไดจ้ากการลงทุนอยา่งไร  

ประธานฯ                       สัดส่วนการลงทุนประเภทตา่งๆ ทางบริษทัฯไดม้ีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัตามประกาศเรื"องการ

ลงทุนประกอบธุรกิจอื"นของสาํนกังาน คปภ. โดยที"ผา่นมา บริษทัฯ มีสัดส่วนการลงทุนตามประกาศฉบบัดงักล่าวมาโดยตลอด ซึ"งการ

ลงทุนในหุน้จะไมเ่กิน ]V% ส่วนเป้าหมายของการเพิ"มหลกัทรัพยล์งทุน บริษทัฯจะลงทุนในหลกัทรัพยใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาด ณ 

ขณะนั น โดยที"ผ่านมาบริษทัฯ ไดมี้การปรับสัดส่วนหลกัทรัพยล์งทุนจากตลาดทุนเป็นตลาดเงินมากขึ น เนื"องจากลกัษณะตลาดเงินมี

ความผนัผวนนอ้ยกวา่ตลาดทุน อยา่งไรก็ตามอตัราผลตอบแทนจะขึ นอยูก่บัความเสี"ยงและความผนัผวนของหลกัทรัพยเ์ช่นกนั 

คณุนิธภูมิ ดรุงค์วัฒนา   จากสถานการณ์ COVID – 19 บริษทัฯไดรั้บผลกระทบทั งทางบวกและทางลบอยา่งไรบา้ง  

ประธานฯ                     จากสถานการณ์ COVID – 19 ที"เกิดขึ น มีผลกระทบทั งทางดา้นบวกและดา้นลบ คือ ดว้ยวิธีมาตรการต่างๆของ

ภาครัฐและเอกชน ทาํใหมี้จาํนวนประชาชนที"เดินทางลดนอ้ยลง รวมทั งมีการจาํกดัพื นที"เดินทาง ส่งผลใหจ้าํนวนอุบติัเหตุรถยนตล์ดลง 

ทาํใหค้่าสินไหมทดแทน ทั งค่าซ่อม และค่าสินไหมจ่ายคา่รักษาพยาบาลหรือค่าปลงศพมีจาํนวนลดลงเช่นกนั จึงเป็นส่วนหนึ"งทาํให้

บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการดาํเนินงานในปีที"ผ่านมา ส่วนผลกระทบดา้นลบ จะกระทบต่อสถานการณ์การลงทุน ที"ทาํใหไ้ม่เอื อต่อการ

ลงทุนในตลาดทุนเท่าที"ควร 

คุณปวีณา โวหาร ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิV  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย        เนื"องจากสถานการณ์ COVID-XT ส่งผล

กระทบตอ่เศรษฐกิจ ทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัอาจจะยกเลิกกรมธรรมไ์ด ้จึงอยากทราบวา่ ในปี OPQ] มีผูเ้อาประกนัภยัที"ยกเลิกกรมธรรมม์าก

นอ้ยเพยีงใด และการคาดการณ์ถึงการยกเลิกกรมธรรมใ์นปี 2564 

ประธานฯ      อตัราการยกเลิกกรมธรรมข์องบริษทัฯ อยูใ่นระดบัที"ไมมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั เนื"องจากบริษทัฯ ไม่มีสดัส่วนของ

กลุ่มผูเ้อาประกนัภยัที"อยูใ่นภาคอุตสาหกรรมที"ไดรั้บผลกระทบเชิงลบอยา่งรุนแรงจนจาํเป็นตอ้งหยดุประกอบกิจการจากสถานการณ์ 

COVID-XT มากนัก เช่น ผูป้ระกอบการรถโดยสาร หรือรถตู ้ที"ใช้ในการประกอบธุรกิจท่องเที"ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการ

เปลี"ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คือ ในสภาวะที"เศรษฐกิจชะลอตวั อตัรา GDP ลดลง ทาํใหผู้บ้ริโภคลดการใชจ่้าย บริษทัฯได้

เล็งเห็นถึงความสําคญัและผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว จึงไดมี้การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ที"จะตอบโจทยก์ารบริโภคของผูเ้อา

ประกนัภยัมากขึ น คือ ประกนัรถเปิดปิด แบบ Top-Up โดยเป็นการประกนัภัยรถยนต์ที"ผูเ้อาประกันภยัจ่ายค่าเบี ยประกันภัยตาม

ระยะเวลาที"ใชร้ถจริง ซึ"งเป็นส่วนหนึ"งที"ช่วยประหยดัคา่ใชจ่้ายใหก้บัผูเ้อาประกยัได ้แต่ผูเ้อาประกนัภยัยงัคงไดรั้บความคุม้ครองเช่นเดิม 

 ไมมี่ผูใ้ดเสนอเรื"องอื"นใดใหที้"ประชุมพจิารณาอีก   
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 ประธานฯ ไดแ้จง้ตอ่ที"ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี OPQR ครั งที" 28/2564 นี  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ

แลว้ เมื"อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ"มเติมจากผูถื้อหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที"ได้เขา้ร่วม

ประชุม และไดใ้หข้อ้คิดเห็นที"เป็นประโยชนก์บับริษทัฯ 

  

ปิดประชุมเวลา 15.44 น. 
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