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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น บมจ. จรัญประกนัภัย 
คร้ังที ่บมจ. 27 

วนัพุธที ่22  กรกฎาคม 2563 
ณ โรงแรมสวสิโฮเตล็ กรุงเทพฯ รัชดา ห้อง Le Lotus 1 ช้ัน 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

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

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 

 นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

 ประธาน   กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย รวมทั้งส้ิน 44 ราย  นบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 5,696,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
47.47 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซ่ึงครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั จึงขอเปิด
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี บมจ. 27 โดยก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ เป็นผูแ้นะน า
กรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั และผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม พร้อมกบัช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการออกเสียงเพื่อลงมติ 

 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 ์   กรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้สอบบัญชี     
 1. นายวฒิุโชติ     สถลชา  จากบริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั   

 จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจ านวน 7 ท่านของจ านวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100                                                                 
 นอกจากน้ียงัมี  ผูบ้ริหาร และ ฝ่ายกฏหมายของบริษทั   ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย         

 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูรั้บมอบฉันทะได ้พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอวาระ
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนท่ีบริษทั
ก าหนด ซ่ึงไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั   
ระหวา่งวนัท่ี 27 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ 

 ประธานไดม้อบหมายให ้นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบติัในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบ ดงัน้ี   
 1.   การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีผูถื้อหุ้นถืออยูโ่ดยหน่ึงหุ้นถือเป็น
หน่ึงเสียง                         
 2.   ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่และหากไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดท่ี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมตั ิตามท่ีเสนอ  
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 3.  ในการลงคะแนนเสียงหากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ผูถื้อหุ้น ท า
เคร่ืองหมาย ยืนยนัการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนและยกมือ เพื่อให้เจา้หน้าท่ีเขา้ไปตรวจนับและบนัทึกคะแนนเสียงดว้ย
ระบบบาร์โค๊ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าว ส่วนผูถื้อหุ้นท่ี เห็นด้วย ไม่ตอ้งยกมือ โดยขอให้ ท าเคร่ืองหมาย 
ยืนยนัการลงคะแนน และส่งคืนเจา้หน้าท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุมเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนน และเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน 
 4.   กรณีวาระท่ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะไม่น าบัตร
ลงคะแนนท่ี งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานบัเป็นฐานคะแนนเสียง ส าหรับกรณีวาระท่ีใชค้ะแนนเสียงสามในส่ี (ถา้มี) ของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะน าบตัรลงคะแนนท่ี งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานบัรวมเป็นฐานคะแนนเสียง
ดว้ย และในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบ
ฉนัทะดว้ย  ส าหรับผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระ จะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบทนัทีบนจอแสดงผลภายหลงัการนบั
คะแนนเสร็จส้ิน 
 บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท าเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนเสียงเกิน
กว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมกีารแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบั 
 5.   จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะและจ านวนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บ
มอบฉนัทะบางรายออกจากหอ้งประชุมก่อนหรือมาเพ่ิมเติม       
 6.   ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะเสร็จส้ิน ขอให้ผูถื้อหุ้นส่ง
บตัรลงคะแนนทั้งหมดคืนใหเ้จา้หนา้ท่ีบริเวณประตูทางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชุม 
    7.   บริษทัตระหนกัถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร่ระบาดอยา่ง
รวดเร็วและขยายวงกวา้งข้ึน บริษทัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดมาตรการและขอ้ปฏิบติัของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณะสุข ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้แลว้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านตอ้งกรอกแบบแสดงขอ้มูลเพ่ือการคดักรองโรค การคดักรองและการ
ลงทะเบียนอาจท าใหล่้าชา้ บริษทัตอ้งขออภยั มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 8.   หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะมีค าถามในวาระใด ขอความกรุณาผูถื้อหุ้นเขียนค าถามใส่กระดาษท่ีเจา้หนา้ท่ี
จดัใหห้ลงัจากลงทะเบียนเท่านั้น โดยสามารถมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีแทนการสอบถามทางไมโครโฟน การประชุมคร้ังน้ีจึงของดการ
ถามตอบในท่ีประชุม โดยทางบริษทัจะรวบรวมค าถามของผูถื้อหุน้และตอบกลบัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 7 วนัท าการ 
 9.  ในวาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเสนอเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
                10.  ในวาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2563 ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือความโปร่งใส โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน
เช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้       
 เม่ือช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ประธานท่ีประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี    

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่บมจ. 26 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2562 
 ประธานเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี บมจ. 26 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ให้ท่ีประชุมพิจารณา         
ซ่ึงได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ โดยมีส าเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตาม
รายละเอียดเอกสาร ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 ซ่ึงปรากฏอยูบ่น QR Code 

 จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี บมจ. 26 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562          
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   5,696,099 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
  ไม่เห็นดว้ย           0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100         
  งดออกเสียง           0     เสียง             
  บตัรเสีย     0 เสียง         

วาระที ่2    รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562                           
 ประธานไดม้อบหมายให ้กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 

 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปวา่ ในปี 2562 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 414.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน           
ร้อยละ 119.87 หลงัหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ลว้ มีเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้272.74   
ลา้นบาท มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 289.70 ลา้นบาท หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 381.35 ลา้นบาท ท าให้มีผลขาดทุน
จากการรับประกนัภยั 91.65 ลา้นบาท มีรายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ่ื้น 53.96 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 94.79 หลงัหกัภาษีเงินได ้ 
บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 31.05 ลา้นบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 2.59 บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีผลก าไรต่อหุ้น 0.52 บาท      
หรือลดลงจากก าไรคิดเป็นร้อยละ 598.08 เหตุท่ีท าให้ขาดทุน เน่ืองจากมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม
ทดแทนเพ่ิมข้ึน 58.43 ลา้นบาท จากปีก่อน 63.83 ลา้นบาท เป็น 122.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 91.54 และค่าใชจ่้ายใน
การรับประกนัภยัอ่ืน เพ่ิมข้ึน 105.13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 196.35 

 ด้านฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 900.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 100.84                   
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.61 มีหน้ีสินรวม 371.79 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 148.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 66.72 ส่วนของผูถื้อหุ้น                
มีจ านวนทั้งส้ิน 528.56 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.32 คิดเป็นมูลค่า หุน้ละ 44.05 บาท อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)   
ณ 31 ธนัวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 233 หรือเป็น 1.94 เท่า ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด 

 ด้านนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในปี 2556 บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์โดยการเขา้เป็นหน่ึงในแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต แต่บริษทัมิไดด้ าเนินการขอใบรับรอง อยา่งไรก็ตาม ในการปฏิบติังานบริษทัไดย้ึดมัน่
ในการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตอย่างเคร่งครัด และมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง เป็นธรรม            
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยก าหนดแนวปฏิบัติเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณบริษทัฯ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งยึดถือและน าไปปฏิบติั เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ 

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องในกระดาษค าถาม         
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี  

 นายอนุ ว่องสารกจิ  -  ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 
 1.    ในสภาวะดอกเบ้ียต ่า การลงทุนมีความเส่ียง มีผลกระทบต่อรายไดจ้ากการลงทุนอยา่งไรบา้ง มีแนวโนม้ทางการ
ลงทุนอยา่งไร 
 2.    เน่ืองจากเศรษฐกิจค่อนขา้งชะลอตวั มีผลต่อรายไดเ้บ้ียประกนัภยัอยา่งไรบา้ง 

 นายสุกจิ  จรัญวาศน์  -  กรรมการผู้จดัการ ช้ีแจงวา่       
 1. จากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ดอกเบ้ีย 
ลดต ่าลง ความเส่ียงดา้นการลงทุนเพ่ิมข้ึน ยอ่มกระทบต่อรายไดจ้ากการลงทุนของบริษทั ตราบใดท่ีสถานการณ์ยงัไม่คล่ีคลายเป็น
ปกติ บริษทัจะด าเนินนโยบายดา้นการลงทุนอยา่งระมดัระวงัยิง่ข้ึน 
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 2.    เม่ือเศรษฐกิจชะลอตวัอย่างมีนัยส าคญั ท าให้ก าลงัซ้ือลดลงและกระทบต่อรายไดเ้บ้ียประกนัภยัของบริษทั             
เพื่อชดเชยรายไดท่ี้ลดลง บริษทัมีนโยบายขยายตลาดโดยเพ่ิมนายหนา้และตวัแทน        

 ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก  

        ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ในรอบปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  

 ท่ีประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562                          
 วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ จงึไม่ต้องมกีารลงมต ิ

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  
                   ประธานแถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข โดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงปรากฏอยูบ่น QR Code      

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องในกระดาษค าถาม                    
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี  

 นายอนุ ว่องสารกจิ  -  ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 
 1.    เหตุใดจึงมีการหักค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัจ านวนมาก (เคลมสินไหม) อนัเป็นผลท าให้บริษทัขาดทุน            
ใช่หรือไม่ (ไตรมาส 1 ดีข้ึน) 
 2.    TFRS 9, 16 ในส่วนของการส ารองเกษียณอาย ุมีผลกระทบอยา่งไรบา้ง 

 นายสุกจิ  จรัญวาศน์  -  กรรมการผู้จดัการ ช้ีแจงวา่ 
 1.   ตามท่ีไดร้ายงานผลการด าเนินงานในวาระท่ี 2 “เหตุท่ีท าใหข้าดทุน เน่ืองจากมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย
ในการจดัการสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึน 58.43 ลา้นบาท จาก 63.83 ลา้นบาท เป็น 122.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 91.54 และ
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน เพ่ิมข้ึน 105.13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 196.35” 

 นางสาวสุดารัตน์  ววิรรธนะเดช  -  ผู้จดัการฝ่ายบัญชี ช้ีแจงวา่ 
 2.   TFRS 9 และ 16 ไม่มีผลกระทบกบัการส ารองเกษียณอายพุนกังานของบริษทั เพราะ TFRS 9 เก่ียวกบัเร่ือง 
“เคร่ืองมือทางการเงิน” ส่วน TFRS 16 เก่ียวกบัเร่ือง “สญัญาเช่า” 

 ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก 

 ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   5,696,099 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
  ไม่เห็นดว้ย           0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100         
  งดออกเสียง           0     เสียง             
  บตัรเสีย     0 เสียง    
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วาระที ่4   รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล   
 ประธานไดม้อบหมายให ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

   กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
บริษทัไม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ตามก าหนดเดิม คือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ได ้และเพื่อเป็นการลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนประชุมดงักล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเน่ืองในวาระบริษทัครบรอบ 70 ปี แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอตัราหุน้ละ 
0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 6 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 
30 ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถน าไปเครดิตภาษีไดท้ั้งจ านวน การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือใน
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ซ่ึงบริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี              
30 เมษายน 2563 ดงันั้นคณะกรรมการจะไม่น าเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพ่ิมเติมอีก 

 จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องในกระดาษค าถาม            
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี  

     นายอนุ ว่องสารกจิ  -  ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี  
     1.   เน่ืองจากผลประกอบการติดลบ การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจากงบใด หรือจ่ายจากก าไรสะสม 

 นายสุกจิ จรัญวาศน์  -  กรรมการผู้จดัการ ช้ีแจงวา่ 
 1.   ตามท่ีไดร้ายงานในวาระท่ี 4 วา่ “ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ไดมี้มติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเน่ืองในวาระบริษทัครบรอบ 70 ปี แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 6 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30” 

 ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก 

 ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและมีมติอนุมติัไม่เสนอจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เพ่ิมเติมอีก ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  

 ท่ีประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและมีมติอนุมติัไม่เสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ปี 2562 เพ่ิมเติมอีกตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี                            

  เห็นดว้ย   5,696,099 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
  ไม่เห็นดว้ย           0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100         
  งดออกเสียง           0     เสียง             
  บตัรเสีย     0 เสียง    

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
                 ประธานไดม้อบหมายให ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม      

  กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ              
และผลการด าเนินงานของบริษทัแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราเดิมเท่าปีท่ี
ผา่นมา ตามรายละเอียดเปรียบเทียบ ดงัต่อไปน้ี   
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 2563 2562 

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 

 

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

 
 

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

คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการลงทุน  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มค่ีาตอบแทนกรรมการ 

 จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น  

 ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2563 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   5,696,099 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
  ไม่เห็นดว้ย           0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100         
  งดออกเสียง           0     เสียง             
 บตัรเสีย    0 เสียง    

วาระที ่6   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 กรรมการผูจ้ดัการแจง้วา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง
ในสาม ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

 ในปี 2563 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 2 คน ได้แก่ นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร  
กรรมการบริหาร และ  นายวรยุทธ  เจริญเลิศ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการ
อิสระไวเ้ช่นเดียวกบัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงก าหนดไวว้า่ตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่เป็นผูบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ กบับริษทั ไม่เป็นกรรมการท่ีเป็น
ตวัแทนผูถื้อหุ้น ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็น
อิสระได ้  
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 ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 27 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ         

 ดังนั้ น  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ ง
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ส าหรับการเสนอช่ือ นายวรยุทธ เจริญเลศิ ต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง แมจ้ะด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระมาเกินกว่า 9 ปี แล้วก็ตาม เน่ืองจากคณะกรรมการเห็นว่า นายวรยุทธ เจริญเลิศ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึงจะมีส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาและท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ประกอบกบัการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง          
ส่วนประวติัของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏอยูใ่นเอกสาร ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 ในหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงปรากฏอยูบ่น QR Code  

 จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

 กรรมการผูจ้ ัดการจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ          
เป็นรายบุคคล  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ ง 2 คนกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง              
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  

กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1. นายวรยทุธ  เจริญเลิศ 
2. นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู 

5,696,099 
5,696,099 

100 
100 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 0 
0 

 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้วา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั
แลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  
จ ากดั ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีกบัสภาวชิาชีพ ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดงัน้ี   

     ผู้สอบบัญชี เลขผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ประวตัเิป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 

1.  นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์                   2982   และ / หรือ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั 

2.  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ 5599  และ / หรือ พ.ศ. 2556 – 2560 

3.  นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร  7645 และ / หรือ ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงิน 

4.  นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 8125  ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงิน 
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 ในปี 2563 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ จะเป็นผูล้งนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทั ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน            
จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั /  ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด    

 กรรมการผูจ้ ัดจึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
จ านวนเงิน 1,550,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าสอบบัญชี 2563 2562 

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 570,000 540,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 780,000 760,000 

ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง              
ส าหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด 

 200,000 200,000 

ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 

รวมค่าบริการทั้งส้ิน 1,550,000 1,500,000 

 จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 
 ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982 และ / หรือ  
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5599 และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 แห่งบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และอนุมติัค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,550,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   5,696,099 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
  ไม่เห็นดว้ย           0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100         
  งดออกเสียง           0     เสียง             
 บตัรเสีย    0 เสียง    

วาระที ่8   พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี        
 ประธานแจง้วา่ จากการประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 27 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 
2563 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมเขา้มาท่ีบริษทั         
 จากนั้นประธานไดก้ล่าววา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ไดด้ าเนินการครบทุกระเบียบวาระ หากผูถื้อหุน้
หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ขอให้เขียนในกระดาษค าถาม และมอบให้เจา้หนา้ท่ีรวบรวมเพื่อตอบ
ค าถามผา่นทางเวป็ไซตข์องบริษทัต่อไป 

 มีผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 นายยุทธนา  วาฤทธ์ิ  -   ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดงัน้ี 
 1.   ในปีท่ีผ่านมาบริษทัขาดทุนค่อนขา้งมาก สาเหตุจากการรับเบ้ีย พรบ. และประกนัพืชไร่จ านวนมากใช่หรือไม่ 
หากใช่ปีน้ีจะมีมาตรการอยา่งไรท่ีจะไม่ใหเ้กิดการขาดทุนอีก 
 2.   สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อบริษทัอยา่งไรกบัจ านวนการเคลมประกนัภยัรถยนต ์และส่งผลต่อ Yield การ
ลงทุนหรือไม่ 
 3.   ท่ีดินสาขาเชียงใหม่ มีพ้ืนท่ีจ านวนก่ีไร่ บริษทัมีแผนอยา่งไร เพ่ือใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ท่ีคุม้ค่า 
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 นายสุกจิ  จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่ 
 1.   เหตุท่ีท าใหข้าดทุนค่อนขา้งมาก ในปี 2562 เน่ืองจากมีค่าสินไหมทดแทนเกิดข้ึนท่ีไม่ปกติเพ่ิมข้ึนจากสถิติของ
บริษทั อนัไดแ้ก่ การประกนัภยัทรัพยสิ์น การประกนัภยัขนส่งสินคา้ทางทะเล ซ่ึงนอกเหนือจากการประกนัพืชไร่ ตามท่ีไดก้ล่าวใน
ขา้งตน้ ในปี 2563 บริษทัไดย้กเลิกการประกนัพืชไร่ และซ้ือความคุม้ครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) จากการรับ
ประกนัภยั ดา้น พรบ. รถยนตภ์าคบงัคบั เน่ืองจากส านกังาน คปภ. ไดป้ระกาศเพ่ิมความคุม้ครองกรณีสูญเสียชีวิต จาก 3 แสนบาท
ต่อคน เพ่ิมเป็น 5 แสนบาทต่อคน โดยเบ้ียประกนัภยัคงเดิม เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 บริษทัไดมี้นโยบายลดการรับประกนัภยั
รถยนตภ์าคบงัคบั 
 2.  สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้จ านวนคร้ังท่ีเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์น้อยลง แต่ความคุ้มครองของการ
ประกันภัยรถยนต์ท่ีประกาศให้เพ่ิมข้ึน ผลท่ีชัดเจนยงัไม่สามารถประเมินได้ในขณะน้ี ส่วนด้านการลงทุนมีผลกระทบอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้จะเป็นเท่าใด ยงัไม่สามารถประมาณการไดใ้นขณะน้ีเช่นกนั 
 3.   ท่ีดินสาขาเชียงใหม่ของบริษทัมีเน้ือท่ี 3 ไร่ 69 ตารางวา อาคารดา้นหนา้มีพ้ืนท่ีใชส้อย 1,057 ตารางเมตร อาคาร
ดา้นหลงั 647 ตารางเมตร เดิมพ้ืนท่ีเหลือจากสาขาใชส้อย บริษทัไดใ้หเ้ช่าใชท้างการพาณิชย ์

 ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก 

  ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563         
ในคร้ังน้ี  และกล่าวปิดการประชุม   

ปิดประชุมเวลา 16.15 น. 
 
                                  ลงช่ือ..............................................................................ประธานท่ีประชุม 
      (        นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา          ) 

     ลงช่ือ..............................................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
      (               นายสุกิจ    จรัญวาศน์                  ) 

                                                กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 


