รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บมจ. จรัญประกันภัย
ครั้งที่ บมจ. 26
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้ องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
...............................................
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ประธาน กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 15 ราย นับจานวนหุ ้นที่ถือ 3,624,684 หุ ้น และ รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นให้มาประชุมแทนจานวน
10 ราย จานวนหุน้ ที่รับมอบฉันทะ 1,671,120 หุน้ รวม 25 ราย นับจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 5,295,804 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 44 จากจานวนหุ ้น
ที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด 12,000,000 หุ ้น ซึ่ งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั จึ งขอเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ บมจ. 26 โดยก่อนเข้าสู่ วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุ กิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูแ้ นะนากรรมการ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฝ่ ายกฎหมาย และผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่ วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงเพื่อลงมติ
กรรมการผูจ้ ดั การ แนะนากรรมการและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังนี้
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายโสภณ
นายสมพล
นายวรยุทธ
นางผุดผ่อง
นายพนธ์
นายกิตติพงศ์
นายสุกิจ

กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ไชยเชาวน์
เจริ ญเลิศ
อาสิ งสมานันท์
ฐิติพานิชยางกูร
จรัญวาศน์
จรัญวาศน์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ

โคมทองสถิตย์

ผูส้ อบบัญชีบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์แนชัน่ แนล จากัด

ผู้สอบบัญชี
นายศิวชัย

จานวนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมมีจานวน 7 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 100
ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการก ากับดู แลกิ จการที่ ดีและเป็ นการปฏิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
และ / หรื อ เสนอคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ บริ ษทั กาหนด ซึ่ งได้แจ้ง
ให้ผูถ้ ื อหุ ้น ทราบผ่า นระบบข่า วของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ ไว้บนเว็ป ไซต์ข องบริ ษ ัท ระหว่า งวัน ที่
18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า
ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบตั ิในการออก
เสี ยงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนผูถ้ ื อหุ ้น จะมี คะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ ผูถ้ ื อหุ ้นถื ออยู่โดยหนึ่ งหุ ้น ถื อ
เป็ นหนึ่งเสี ยง
หน้า 1

2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง หรื อไม่ และหากไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดที่ ไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิ ตามที่เสนอ
3. ในการลงคะแนนเสี ยงหากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะลงมติ ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ในวาระใดขอให้ท่านผู ้
ถือหุน้ กาเครื่องหมาย ในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวบรวมนับคะแนนเสี ยงต่อไป สาหรับท่านผูถ้ ือ
หุ ้นที่ ออกเสี ยง เห็ นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่ งคื นเจ้าหน้าที่ หลังเสร็ จสิ้ นการประชุ มเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสี ยงและเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน
4. ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนน เนื่ องจากเป็ นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5. ในวาระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประจาปี 2562 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเพื่อความโปร่ งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
เมื่ อชี้ แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาตามระเบี ยบวาระต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่ง
ปรากฏอยูบ่ น QR Code และ URL และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวประการใด
หรื อไม่
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,295,804
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561
ประธานได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุ ปว่า ในปี 2561 บริ ษทั มีเบี้ ยประกันภัยรับรวม 188.67 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
ร้อยละ 5.12 หลังหักเบี้ ยประกันภัยต่อและสารองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แล้ว มี เบี้ ยประกันภัยที่ ถือเป็ นรายได้
156.78 ล้านบาท มีรายได้จากการรับประกันภัย 168.43 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 190.44 ล้านบาท ทาให้มีผล
ขาดทุนจากการรับประกันภัย 22.01 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 27.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.55 หลังหักภาษี
เงินได้ บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 6.20 ล้านบาท หรื อกาไรต่อหุ ้น 0.52 บาท ลดลงร้อยละ 53.15 เหตุที่ทาให้กาไรสุ ทธิ ลดลง
53.36% เนื่ องจากมีค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 17.29 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 37.15
ด้า นฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท มี สิ น ทรั พ ย์ร วม 799.51 ล้า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 7.97
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.99 มีหนี้ สินรวม 223 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.55 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น มีจานวน
ทั้งสิ้ น 576.51 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 4.24 คิ ด เป็ นมูล ค่า หุ ้นละ 48.04 บาท อัตราส่ วนความเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น (CAR)
ณ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็ นร้อยละ 273 หรื อเป็ น 1.95 เท่า ที่สานักงาน คปภ. กาหนด

หน้า 2

ประธานได้สอบถามที่ ประชุ มว่า มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดจะสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นอย่างไร หรื อไม่ ซึ่ งได้
มอบหมายให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผูถ้ ือ
หุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายเอกชัย พิพิธเวช ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายได้ของบริ ษทั ส่วนใหญ่มาจากการลงทุน
แต่รายได้จากการรับประกันภัยของบริ ษทั มีผลขาดทุนต่อเนื่ องมา 2 ปี แล้ว บริ ษทั มีทรัพย์สินจานวนมากและมีกาไรสะสม บริ ษทั
ควรจะจัดสรรจานวนเงินเพื่อเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปั นผลให้มากขึ้น
- นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่า สาเหตุที่กาไรลดลง เนื่องจากในปี 2561 บริ ษทั มีค่าสิ นไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 17.29 ล้านบาท ส่วนเรื่ องการรับประกันภัยในตลาดจะได้รับผลกระทบ
เหมือนกันทุ กบริ ษทั เพราะในเดื อนตุลาคม 2560 สานักงาน คปภ.ได้ประกาศลดอัตราเบี้ ยประกันภัยทรั พย์สิน และอัตราเบี้ ย
ประกันภัยบ้านอยูอ่ าศัยลง 10-15 % ทุกภัยที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่า 50 ล้านบาท ส่ วน 50 ล้านบาทขึ้นไปไม่กาหนดขั้นต่า
โอกาสที่บริ ษทั จะเพิ่มเบี้ยประกันภัยมากขึ้นจะยากกว่าเดิม การแข่งขันสูงมาก ส่วนการจัดสรรเงินเพื่อเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลขอ
ยกไปวาระที่ 4
หลังจากได้ตอบคาถามแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่ ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2561
ประธานขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ แสดงฐานะทางการเงิ นดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรั บปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจาปี 2561 ซึ่ ง
ปรากฏอยูบ่ น QR Code และ URL
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มี ผูถ้ ือหุน้ ท่านใด จะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคาถามและแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วม
ประชุมเพิ่มเติมจานวน 1 ราย เป็ นการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวนหุ ้น 200 หุ ้น รวมจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 26 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 5,296,004 หุน้ จึงสรุ ปการนับคะแนนในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,234,404
61,600
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรและจ่ ายเงินปันผลจาการดาเนินงานประจาปี 2561
ประธานได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าในปี 2561 บริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับปี หลังหักภาษีเงินได้จานวน 6.20 ล้านบาท
ตามนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั กาหนดให้จ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั จานวน 12,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 6 ล้านบาท จากกาไรสุทธิต่อหุน้ 0.52 บาท โดยกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประธานได้สอบถามที่ ประชุ มว่า มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดจะสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นอย่างไร หรื อไม่ ซึ่ งได้
มอบหมายให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผูถ้ ือ
หุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
หน้า 3

1. นายเอกชัย พิพิธเวช ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในปี หน้าคณะกรรมการบริ ษทั ควรพิจารณาการ
จ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ้นมากกว่าปี นี้ โดยนาเงินกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรมาจัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้
- กรรมการผูจ้ ดั การ เรี ยนว่าทางคณะกรรมการบริ ษทั จะรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็ นของท่านผูถ้ ือหุ ้นไว้
พิจารณา
เมื่อตอบข้อซักถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,234,404
61,600
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่า การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเนื่ องจากปั จจุ บันบริ ษ ัทยัง ไม่มีค ณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทน อย่า งไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
รวมถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่ วมของกรรมการแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่ เสนอ ดังรายละเอี ยดเปรี ยบเที ยบตามที่ ปรากฏในหนังสื อเชิ ญประชุมที่ ปรากฏอยู่บน
QR Code และ URL คือ
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จ

2562

2561

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง

300,000 บาท โดยกาหนดจาก อัตราร้อยละ
5 ของเงิ น ปั นผลจ่ า ย โดยให้ ป ระธาน
กรรมการได้รับในอัตราที่ สูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 50

600,000 บาท โดยกาหนดจาก อัตราร้อยละ
5 ของเงิ น ปั นผลจ่ า ย โดยให้ ป ระธาน
กรรมการได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 50

คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุม
20,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / ครั้ง
- ประธานกรรมการ
15,000 บาท / คน / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ มคี ่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด จะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
ไม่มี ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ นเป็ นอย่า งอื่ น ที่ ประชุ ม มี ม ติ อนุ มตั ิ ค่าเบี้ ย ประชุ ม และค่า บาเหน็ จ
คณะกรรมการตามเสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,234,404
61,600
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิ น
15 คน และกรรมการจานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ปั จจุบนั คณะกรรมการ
บริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน และกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในปี นี้มีจานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
กรรมการ
2. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม
บน QR Code และ URL
กรรมการผูจ้ ดั การได้เสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
เห็นด้วย

กรรมการ

ไม่ เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

5,234,404

99

61,600

1

-

-

-

-

2. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

5,234,404

98.83

61,800

1.17

-

-

-

-

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั
แล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด ซึ่งได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีกบั สภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดังนี้
รายชื่อ

เลขทีใ่ บอนุญาต

1. นางสุวมิ ล กฤติยาเกียรณ์

2982

และ / หรื อ

2. นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์

5599

และ / หรื อ
และ / หรื อ

3.

นายจุมพฏ ไพรรัตนากร

7645

4.

นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร

8125

หน้า 5

ในปี 2562 นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ จะเป็ นผูล้ งนามในรายงานการสอบบัญชีของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน ของ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และ / หรื อ มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2562 จานวนเงิน 1,500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
สาหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด
รวมค่าบริ การทั้งสิ้น

2562

2561

540,000
760,000
200,000

540,000
760,000
200,000

1,500,000

1,500,000

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามหรื อแสดงความเห็ นเป็ นอย่างอื่ น ที่ ประชุ ม มี มติ อนุ มตั ิ แ ต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤติ ยาเกี ยรณ์
ผูส้ อบ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ / หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ / หรื อ
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ / หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
8125 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 และอนุ มตั ิค่าตอบแทนเป็ นเงิ น
1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,234,404
61,600
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อเสนอข้อคิดเห็ นเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อพัฒนาให้
เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
1. ดร. ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์ พงษ์ อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามเกี่ ยวกับ
รายได้การลงทุนของบริ ษทั ผ่านบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์หรื อไม่
- กรรมการผูจ้ ดั การตอบว่า บริ ษทั มีคณะกรรมการลงทุน
2. ดร. ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์ พงษ์ อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า บริ ษทั มี
นโยบายหรื อแผนการต่อต้านการคอรัปชัน่ อย่างไรบ้าง และมีนโยบายจะเข้าร่ วมกับ IOD หรื อไม่
- นายศรชัย แก้วรากมุข ฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั เรี ยนว่า บริ ษทั เคยเข้าร่ วมโครงการต่อต้านการคอรัปชัน่ กับ
สมาคมประกันวินาศภัยและสานักงาน คปภ. ปั จจุบนั บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการป้ องกันการทุจริ ตทั้งภายในและภายนอก ส่ วน
การเข้าร่ วมกับ IOD บริ ษทั อยูร่ ะหว่างพิจารณา
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องอื่นใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ ได้สละเวลา
มาร่ วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิ ดประชุม
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ปิ ดประชุมเวลา 16.15 น.

(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ จรัญวาศน์)
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการคณะกรรมการ
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