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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น บมจ. จรัญประกนัภัย 
คร้ังที ่บมจ. 26 

วนัพุธที ่24 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ช้ัน 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

............................................... 

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 

 นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา     ประธานกรรมการ      ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

 ประธาน กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 3,624,684 หุ้น และ รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นให้มาประชุมแทนจ านวน 
10 ราย จ านวนหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 1,671,120 หุน้ รวม 25 ราย นบัจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 5,295,804 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 44 จากจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด 12,000,000 หุ้น ซ่ึงครบองค์ประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  จึงขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น               
คร้ังท่ี บมจ. 26 โดยก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานไดม้อบให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูแ้นะน ากรรมการ 
ผูบ้ริหารของบริษทั ฝ่ายกฎหมาย และผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมประชุม พร้อมกบัช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการออกเสียงเพ่ือลงมติ    

 กรรมการผูจ้ดัการ  แนะน ากรรมการและผูส้อบบญัชีของบริษทั  ดงัน้ี 

กรรมการ 
 1.  นายโสภณ   กลว้ยไม ้ณ อยธุยา  ประธานกรรมการ 
 2.  นายสมพล   ไชยเชาวน์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายวรยทุธ    เจริญเลิศ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 4.  นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 5.  นายพนธ์    ฐิติพานิชยางกรู  กรรมการบริหาร 
 6.  นายกิตติพงศ ์   จรัญวาศน ์   กรรมการบริหาร 
 7.  นายสุกิจ จรัญวาศน ์   กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ผู้สอบบัญชี 
 นายศิวชยั     โคมทองสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีบริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 

 จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจ านวน 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและเป็นการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้น                  

ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                
และ / หรือ เสนอค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงไดแ้จง้            
ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ไวบ้นเว็ปไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัท่ี                           
18 กมุภาพนัธ์ 2562 ถึง วนัท่ี 18 มีนาคม 2562  แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ 
 ประธานไดม้อบหมายให ้ นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงขั้นตอนการประชุมและวธีิปฏิบติัในการออก

เสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบ ดงัน้ี 

 1. การออกเสียงลงคะแนนผูถื้อหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นทั้ งหมดท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่โดยหน่ึงหุ้นถือ                  
เป็นหน่ึงเสียง                  
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 2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ และหากไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดท่ี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมตั ิตามท่ีเสนอ 
 3. ในการลงคะแนนเสียงหากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใดขอให้ท่านผู ้
ถือหุน้ กาเคร่ืองหมาย ในบตัรลงคะแนนแลว้ยกมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรมารวบรวมนบัคะแนนเสียงต่อไป ส าหรับท่านผูถื้อ
หุ้นท่ีออกเสียง เห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนเจ้าหน้าท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุมเพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสียงและเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
    4.  ในวาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเสนอเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 5.  ในวาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2562 ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือความโปร่งใส โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน
เช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 
 เม่ือช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี    

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่บมจ. 25  
 ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี บมจ. 25 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ซ่ึง
ปรากฏอยูบ่น QR Code และ URL และไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าวประการใด
หรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอขอแกไ้ข ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  
บมจ. 25 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย            5,295,804      เสียง คิดเป็นร้อยละ 100   
 ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 บตัรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 

วาระที ่2   รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561         
               ประธานไดม้อบให ้กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปว่า ในปี 2561 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 188.67 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน            
ร้อยละ 5.12 หลงัหักเบ้ียประกันภยัต่อและส ารองเบ้ียประกันภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ลว้ มีเบ้ียประกันภยัท่ีถือเป็นรายได ้                 
156.78 ลา้นบาท มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 168.43 ลา้นบาท หลงัหักค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 190.44 ลา้นบาท ท าให้มีผล
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั 22.01 ลา้นบาท มีรายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ่ื้น 27.70 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10.55 หลงัหักภาษี
เงินได ้ บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 6.20 ลา้นบาท หรือก าไรต่อหุ้น 0.52 บาท ลดลงร้อยละ 53.15 เหตุท่ีท าให้ก าไรสุทธิลดลง  
53.36% เน่ืองจากมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึน 17.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา               
ร้อยละ 37.15  
 ด้านฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 799.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.97              
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.99 มีหน้ีสินรวม 223 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 17.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.55 ส่วนของผูถื้อหุ้น มีจ านวน
ทั้ งส้ิน 576.51 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.24 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 48.04 บาท อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)                        
ณ 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 273 หรือเป็น 1.95 เท่า ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด 
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 ประธานได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรือไม่ ซ่ึงได้
มอบหมายให ้นายสุกิจ  จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูถื้อ
หุน้ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. นายเอกชยั  พิพิธเวช  ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายไดข้องบริษทัส่วนใหญ่มาจากการลงทุน
แต่รายไดจ้ากการรับประกนัภยัของบริษทัมีผลขาดทุนต่อเน่ืองมา 2 ปีแลว้ บริษทัมีทรัพยสิ์นจ านวนมากและมีก าไรสะสม บริษทั
ควรจะจดัสรรจ านวนเงินเพ่ือเพ่ิมอตัราการจ่ายเงินปันผลใหม้ากข้ึน  
 -   นายสุกิจ  จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่ สาเหตุท่ีก าไรลดลง เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัมีค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึน 17.29 ลา้นบาท ส่วนเร่ืองการรับประกนัภยัในตลาดจะไดรั้บผลกระทบ
เหมือนกันทุกบริษทั เพราะในเดือนตุลาคม 2560 ส านักงาน คปภ.ไดป้ระกาศลดอตัราเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น และอตัราเบ้ีย
ประกนัภยับา้นอยูอ่าศยัลง 10-15 % ทุกภยัท่ีมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัต ่ากวา่ 50 ลา้นบาท ส่วน 50 ลา้นบาทข้ึนไปไม่ก าหนดขั้นต ่า 
โอกาสท่ีบริษทัจะเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัมากข้ึนจะยากกวา่เดิม การแข่งขนัสูงมาก ส่วนการจดัสรรเงินเพ่ือเพ่ิมอตัราการจ่ายเงินปันผลขอ
ยกไปวาระท่ี 4 
                หลงัจากไดต้อบค าถามแลว้ ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2561 
 วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ จงึไม่ต้องมกีารลงมต ิ

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 
                 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแสดงฐานะทางการเงินดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี               
31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และ
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึง
ปรากฏอยูบ่น  QR Code  และ URL     
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มี ผูถื้อหุน้ท่านใด จะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งไรหรือไม่   
 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอค าถามและแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  ทั้งน้ีระหวา่งการประชุมในวาระท่ี 3  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 1 ราย เป็นการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวนหุ้น 200 หุ้น รวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 26 ราย               
นบัจ านวนหุน้ได ้5,296,004 หุน้ จึงสรุปการนบัคะแนนในวาระท่ี 3 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

 เห็นดว้ย            5,234,404      เสียง คิดเป็นร้อยละ 99  
 ไม่เห็นดว้ย 61,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1 
 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 บตัรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิปันผลจาการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 ประธานไดม้อบให ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการ แจง้วา่ในปี 2561 บริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีหลงัหักภาษีเงินไดจ้ านวน 6.20 ลา้นบาท 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจ านวน 12,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท จากก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.52 บาท โดยก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562   

 ประธานได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรือไม่ ซ่ึงได้
มอบหมายให ้นายสุกิจ  จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูถื้อ
หุน้ สรุปไดด้งัน้ี 



หนา้ 4 

 

 1. นายเอกชยั พิพิธเวช ผูรั้บมอบฉันทะ ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ ในปีหนา้คณะกรรมการบริษทัควรพิจารณาการ  
จ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึนมากกวา่ปีน้ี โดยน าเงินก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรมาจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้   
 - กรรมการผูจ้ดัการ เรียนว่าทางคณะกรรมการบริษทัจะรับขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของท่านผูถื้อหุ้นไว้
พิจารณา   
 เม่ือตอบขอ้ซกัถามแลว้  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย            5,234,404      เสียง คิดเป็นร้อยละ 99 
 ไม่เห็นดว้ย 61,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1 
 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 บตัรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
                  ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม       
 กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั 
รวมถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราท่ีเสนอ ดงัรายละเอียดเปรียบเทียบตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ี  ปรากฏอยู่บน                
QR Code และ URL คือ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2562 2561 

คณะกรรมการ 
       เบีย้ประชุม 
       - ประธานกรรมการ  
       - กรรมการ 
        

       บ าเหน็จ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ            
เบีย้ประชุม                         
-  ประธานกรรมการ                     
-  กรรมการ  

  
 

20,000 บาท / คร้ัง 
15,000 บาท / คน / คร้ัง 

 

300,000 บาท โดยก าหนดจาก อตัราร้อยละ 
5 ของ เ งินปันผลจ่าย  โดยให้ประธาน
กรรมการไดรั้บในอตัราท่ีสูงกวา่กรรมการ 
ร้อยละ 50 
 

20,000 บาท / คร้ัง 
15,000 บาท / คน / คร้ัง 

 
 

20,000 บาท / คร้ัง 
15,000 บาท / คน / คร้ัง 

 

600,000 บาท โดยก าหนดจาก อตัราร้อยละ 
5 ของเ งินปันผลจ่าย โดยให้ประธาน
กรรมการไดรั้บในอตัราท่ีสูงกวา่กรรมการ 
ร้อยละ 50 

 
20,000 บาท / คร้ัง 

15,000 บาท / คน / คร้ัง 

      คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการลงทุน  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มค่ีาตอบแทนกรรมการ 

   ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าเบ้ียประชุมและค่าบ าเหน็จ
คณะกรรมการตามเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
 

  



หนา้ 5 

 

 เห็นดว้ย            5,234,404      เสียง คิดเป็นร้อยละ 99 
 ไม่เห็นดว้ย 61,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1 
 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 บตัรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 

วาระที ่6   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการแจง้วา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้คณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน และไม่เกิน   
15 คน  และกรรมการจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ปัจจุบนัคณะกรรมการ
บริษทัมีจ านวน 7 ท่าน  และกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีน้ีมีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.  นายโสภณ    กลว้ยไม ้ณ อยธุยา กรรมการ  
2.  นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์ กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออก
ตามวาระทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  และประวติัของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยูใ่นหนงัสือเชิญประชุม
บน  QR Code  และ URL     
 กรรมการผูจ้ดัการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
 ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

กรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

1. นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา 

2. นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์

5,234,404 

5,234,404 

99 

98.83 

61,600 

61,800 

1 

1.17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้วา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั
แลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  
จ ากดั ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีกบัสภาวชิาชีพ ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดงัน้ี   

 
 
 

 

 

 

 
  

 

รายช่ือ เลขทีใ่บอนุญาต  

1.  นางสุวมิล  กฤติยาเกียรณ์                   2982 และ / หรือ 

2.  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ 5599 และ / หรือ 

3.  นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร   7645 และ / หรือ 

4.  นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  8125  



หนา้ 6 

 

 ในปี 2562  นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ จะเป็นผูล้งนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทั ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ของ
บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
และ / หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และเสนอพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 จ านวนเงิน 1,500,000  บาท   มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2562 2561 

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส   540,000 540,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 760,000 760,000 
ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง 
ส าหรับงวด  6 เดือน และปลายงวด  

200,000 200,000 

รวมค่าบริการทั้งส้ิน 1,500,000 1,500,000 

 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ ง นางสุวิมล กฤติยาเกียรณ์    
ผูส้อบ บญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5599 และ / หรือ   
นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  
8125 แห่งบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 และอนุมติัค่าตอบแทนเป็นเงิน  
1,500,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย            5,234,404      เสียง คิดเป็นร้อยละ 99 
 ไม่เห็นดว้ย 61,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1 
 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 บตัรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัเพ่ือพฒันาให้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
 1. ดร. ทรงวุฒิ  ไกรภสัสร์พงษ์  อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามเก่ียวกับ
รายไดก้ารลงทุนของบริษทัผา่นบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยห์รือไม่ 
 -   กรรมการผูจ้ดัการตอบวา่ บริษทัมีคณะกรรมการลงทุน  
 2. ดร. ทรงวฒิุ  ไกรภสัสร์พงษ ์ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามวา่ บริษทัมี
นโยบายหรือแผนการต่อตา้นการคอรัปชัน่อยา่งไรบา้ง และมีนโยบายจะเขา้ร่วมกบั IOD หรือไม่ 
 -  นายศรชยั  แกว้รากมุข  ฝ่ายกฎหมายของบริษทั  เรียนว่า บริษทัเคยเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการคอรัปชัน่กบั
สมาคมประกนัวินาศภยัและส านกังาน คปภ. ปัจจุบนับริษทัไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัการทุจริตทั้งภายในและภายนอก ส่วน
การเขา้ร่วมกบั IOD บริษทัอยูร่ะหวา่งพิจารณา 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีไดส้ละเวลา

มาร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดประชุม 

 

 



หนา้ 7 

 

ปิดประชุมเวลา 16.15 น. 
  

 
                   (นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ อยธุยา)         
 ประธานท่ีประชุม 

 
                                 
       (นายสุกิจ   จรัญวาศน์)          ผูบ้นัทึกการประชุม 
    กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการคณะกรรมการ 

 


