รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บมจ. จรัญประกันภัย
ครั้งที่ บมจ. 27
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ห้ อง Le Lotus 1 ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
...............................................
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ประธาน กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่มาเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย รวมทั้งสิ้ น 44 ราย นับจานวนหุ ้นที่ถือ 5,696,099 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
47.47 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 12,000,000 หุ ้น ซึ่ งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั จึงขอเปิ ด
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ บมจ. 27 โดยก่ อนเข้าสู่ วาระการประชุ ม ประธานได้มอบให้ นายสุ กิจ จรั ญวาศน์ เป็ นผูแ้ นะน า
กรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงเพื่อลงมติ
กรรมการผูจ้ ดั การ แนะนากรรมการและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังนี้
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
นายสมพล ไชยเชาวน์
นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผู้สอบบัญชี
1. นายวุฒิโชติ สถลชา จากบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์แนชัน่ แนล จากัด
จานวนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมมีจานวน 7 ท่านของจานวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 100
นอกจากนี้ยงั มี ผูบ้ ริ หาร และ ฝ่ ายกฏหมายของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ดว้ ย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีและเป็ นการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้ พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และเสนอคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ บริ ษทั
กาหนด ซึ่ งได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า
ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบตั ิในการออก
เสี ยงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนน ผูถ้ ือหุน้ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ผถู ้ ือหุ ้นถืออยูโ่ ดยหนึ่ งหุ ้นถือเป็ น
หนึ่งเสี ยง
2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง หรื อไม่และหากไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดที่ ไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิ ตามที่เสนอ
หน้าที่ 1

3. ในการลงคะแนนเสี ยงหากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะลงมติ ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ผถู ้ ือหุ ้น ทา
เครื่องหมาย ยืนยันการลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนและยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสี ยงด้วย
ระบบบาร์ โค๊ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่ เห็นด้ วย ไม่ตอ้ งยกมือ โดยขอให้ ทาเครื่องหมาย
ยืนยันการลงคะแนน และส่ งคืนเจ้าหน้าที่ หลังเสร็ จสิ้ นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนน และเพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใสในการลงคะแนน
4. กรณี ว าระที่ ใช้คะแนนเสี ย งข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนน บริ ษ ัทจะไม่น าบัต ร
ลงคะแนนที่ งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานับเป็ นฐานคะแนนเสี ยง สาหรับกรณี วาระที่ใช้คะแนนเสี ยงสามในสี่ (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั จะนาบัตรลงคะแนนที่ งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานับรวมเป็ นฐานคะแนนเสี ยง
ด้วย และในการพิจารณาคะแนนเสี ยงดังกล่าวจะคานึ งถึงการลงคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสื อมอบ
ฉันทะด้วย สาหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบทันทีบนจอแสดงผลภายหลังการนับ
คะแนนเสร็ จสิ้น
บัตรเสี ย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉั นทะทาเครื่องหมายไม่ ชัดเจน เช่ น ลงคะแนนเสี ยงเกิน
กว่ า 1 ช่ องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ ลงชื่ อกากับ
5. จานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะและจานวนเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมก่อนหรื อมาเพิ่มเติม
6. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่ การประชุมจะเสร็ จสิ้ น ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ ง
บัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนให้เจ้าหน้าที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสี ยงในที่ประชุม
7. บริ ษทั ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ ระบาดอย่าง
รวดเร็ วและขยายวงกว้างขึ้น บริ ษทั จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการกาหนดมาตรการและข้อปฏิ บตั ิของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณะสุ ข ที่เกี่ ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ตามที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุม ซึ่งได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ แล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านต้องกรอกแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค การคัดกรองและการ
ลงทะเบียนอาจทาให้ล่าช้า บริ ษทั ต้องขออภัย มา ณ ที่น้ ีดว้ ย
8. หากผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีคาถามในวาระใด ขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุ ้นเขียนคาถามใส่ กระดาษที่เจ้าหน้าที่
จัดให้หลังจากลงทะเบียนเท่านั้น โดยสามารถมอบให้กบั เจ้าหน้าที่แทนการสอบถามทางไมโครโฟน การประชุมครั้งนี้ จึงของดการ
ถามตอบในที่ประชุม โดยทางบริ ษทั จะรวบรวมคาถามของผูถ้ ือหุน้ และตอบกลับผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 7 วันทาการ
9. ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนน เนื่ องจากเป็ นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
10. ในวาระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประจาปี 2563 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเพื่อความโปร่ งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
เมื่อชี้ แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2562
ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ บมจ. 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ซึ่ งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บ ไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยมี ส าเนารายงานการประชุ มแนบมาพร้ อมกับ หนังสื อ เชิ ญประชุ มในครั้ งนี้ ตาม
รายละเอียดเอกสาร สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1 ซึ่งปรากฏอยูบ่ น QR Code
จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
หน้าที่ 2

ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ บมจ. 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที่ 2

5,696,099
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 100

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562
ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2562

กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุ ปว่า ในปี 2562 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 414.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
ร้อยละ 119.87 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ 272.74
ล้านบาท มีรายได้จากการรับประกันภัย 289.70 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 381.35 ล้านบาท ทาให้มีผลขาดทุน
จากการรับประกันภัย 91.65 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 53.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 94.79 หลังหักภาษีเงินได้
บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี 31.05 ล้านบาท หรื อขาดทุนต่อหุ ้น 2.59 บาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีผลกาไรต่อหุ ้น 0.52 บาท
หรื อลดลงจากกาไรคิดเป็ นร้อยละ 598.08 เหตุที่ทาให้ขาดทุน เนื่ องจากมีค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น 58.43 ล้านบาท จากปี ก่อน 63.83 ล้านบาท เป็ น 122.26 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 91.54 และค่าใช้จ่ายใน
การรับประกันภัยอื่น เพิ่มขึ้น 105.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 196.35
ด้ านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 900.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 100.84
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.61 มีหนี้ สินรวม 371.79 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 148.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 66.72 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
มีจานวนทั้งสิ้น 528.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.32 คิดเป็ นมูลค่า หุน้ ละ 44.05 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)
ณ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็ นร้อยละ 233 หรื อเป็ น 1.94 เท่า ที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ด้ านนโยบายการต่ อต้ านการทุจริต ในปี 2556 บริ ษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์โดยการเข้าเป็ นหนึ่ งในแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต แต่บริ ษทั มิได้ดาเนินการขอใบรับรอง อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบตั ิงานบริ ษทั ได้ยึดมัน่
ในการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตอย่างเคร่ งครั ด และมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส ถูกต้อง เป็ นธรรม
ตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยกาหนดแนวปฏิ บัติเรื่ องการต่อต้านการทุ จริ ตไว้ในนโยบายการกากับดู แลกิ จการ และ
จรรยาบรรณบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จะต้องยึดถือและนาไปปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกราย จึงขอเรี ยนมาเพื่อทราบ
จากนั้น ประธานได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้นซัก ถามและแสดงข้อ คิ ด เห็ น ประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข้อ งในกระดาษคาถาม
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ซักถามดังนี้
นายอนุ ว่ องสารกิจ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. ในสภาวะดอกเบี้ยต่า การลงทุนมีความเสี่ ยง มีผลกระทบต่อรายได้จากการลงทุนอย่างไรบ้าง มีแนวโน้มทางการ
ลงทุนอย่างไร
2. เนื่องจากเศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัว มีผลต่อรายได้เบี้ยประกันภัยอย่างไรบ้าง
นายสุ กจิ จรัญวาศน์ - กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงว่า
1. จากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ดอกเบี้ย
ลดต่าลง ความเสี่ ยงด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น ย่อมกระทบต่อรายได้จากการลงทุนของบริ ษทั ตราบใดที่สถานการณ์ยงั ไม่คลี่คลายเป็ น
ปกติ บริ ษทั จะดาเนินนโยบายด้านการลงทุนอย่างระมัดระวังยิง่ ขึ้น
หน้าที่ 3

2. เมื่ อเศรษฐกิ จชะลอตัวอย่างมี นัยสาคัญ ทาให้กาลังซื้ อลดลงและกระทบต่อรายได้เบี้ ยประกันภัยของบริ ษทั
เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลง บริ ษทั มีนโยบายขยายตลาดโดยเพิ่มนายหน้าและตัวแทน
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่ ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จดั ให้มีการแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเป็ นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจาปี 2562 ซึ่งปรากฏอยูบ่ น QR Code
จากนั้น ประธานได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้นซัก ถามและแสดงข้อ คิ ด เห็ น ประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข้อ งในกระดาษคาถาม
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ซักถามดังนี้
นายอนุ ว่ องสารกิจ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. เหตุใดจึ งมี การหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจานวนมาก (เคลมสิ นไหม) อันเป็ นผลทาให้บริ ษทั ขาดทุ น
ใช่หรื อไม่ (ไตรมาส 1 ดีข้ ึน)
2. TFRS 9, 16 ในส่วนของการสารองเกษียณอายุ มีผลกระทบอย่างไรบ้าง
นายสุ กจิ จรัญวาศน์ - กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงว่า
1. ตามที่ได้รายงานผลการดาเนินงานในวาระที่ 2 “เหตุที่ทาให้ขาดทุน เนื่ องจากมีค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการสิ นไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 58.43 ล้านบาท จาก 63.83 ล้านบาท เป็ น 122.26 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 91.54 และ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น เพิ่มขึ้น 105.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 196.35”
นางสาวสุ ดารัตน์ วิวรรธนะเดช - ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี ชี้แจงว่า
2. TFRS 9 และ 16 ไม่มีผลกระทบกับการสารองเกษียณอายุพนักงานของบริ ษทั เพราะ TFRS 9 เกี่ ยวกับเรื่ อง
“เครื่ องมือทางการเงิน” ส่วน TFRS 16 เกี่ยวกับเรื่ อง “สัญญาเช่า”
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,696,099
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 100

หน้าที่ 4

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานว่า เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้
บริ ษทั ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ตามกาหนดเดิม คือวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้ และเพื่อเป็ นการลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2563 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเนื่องในวาระบริ ษทั ครบรอบ 70 ปี แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ในอัตราหุน้ ละ
0.50 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย 6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรส่ วนที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ
30 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถนาไปเครดิตภาษีได้ท้ งั จานวน การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่อใน
วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผลเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในวันที่
30 เมษายน 2563 ดังนั้นคณะกรรมการจะไม่นาเสนอการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เพิ่มเติมอีก
จากนั้น ประธานได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้นซัก ถามและแสดงข้อ คิ ด เห็ น ประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข้อ งในกระดาษคาถาม
โดยมีผถู ้ ือหุน้ ซักถามดังนี้
นายอนุ ว่ องสารกิจ - ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. เนื่องจากผลประกอบการติดลบ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายจากงบใด หรื อจ่ายจากกาไรสะสม
นายสุ กจิ จรัญวาศน์ - กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงว่า
1. ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 4 ว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเนื่ องในวาระบริ ษทั ครบรอบ 70 ปี แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท
คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย 6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรส่วนที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30”
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและมีมติอนุมตั ิไม่เสนอจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและมีมติอนุมตั ิไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ปี 2562 เพิ่มเติมอีกตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที่ 5

5,696,099
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 100

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานว่า การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยคานึ งถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรั บผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย ซึ่ งเปรี ยบเที ยบอ้างอิ ง จากธุ รกิ จที่ ใกล้เคี ยงกัน รวมถึ งพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิ จ
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราเดิมเท่าปี ที่
ผ่านมา ตามรายละเอียดเปรี ยบเทียบ ดังต่อไปนี้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

2563

2562

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

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

คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จ

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
จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
ประธานจึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
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5,696,099
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 100

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ ง
ในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ในปี 2563 มี ก รรมการที่ จ ะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง จ านวน 2 คน ได้แ ก่ นายพนธ์ ฐิ ติ พ านิ ช ยางกู ร
กรรมการบริ หาร และ นายวรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดคานิ ยามกรรมการ
อิสระไว้เช่นเดียวกับเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ซึ่งกาหนดไว้วา่ ต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ การทางวิชาชีพใดๆ กับบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ น
ตัวแทนผูถ้ ือหุ ้น ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริ ษทั และไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ น
อิสระได้
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ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย เสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 27 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใด
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
ดังนั้น คณะกรรมการซึ่ งไม่ร วมกรรมการผูม้ ี ส่ว นได้เสี ย เห็ น ควรเสนอให้ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาเลื อ กตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง สาหรับการเสนอชื่อ นายวรยุทธ เจริญเลิศ ต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง แม้จะดารงตาแหน่งกรรมการ
อิ ส ระมาเกิ น กว่า 9 ปี แล้ว ก็ ต าม เนื่ อ งจากคณะกรรมการเห็ น ว่า นายวรยุ ท ธ เจริ ญ เลิศ เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาและทาให้การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ประกอบกับการปฏิ บตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระที่ สามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
ส่วนประวัติของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏอยูใ่ นเอกสาร สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 ในหนังสื อเชิญประชุม ซึ่งปรากฏอยูบ่ น QR Code
จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
กรรมการผูจ้ ัดการจึ งเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
เป็ นรายบุคคล
ที่ ประชุ มพิจ ารณาแล้ว มี ม ติ เลื อ กตั้ง กรรมการทั้ง 2 คนกลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการบริ ษทั ต่ออี กวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้ วย
กรรมการ
1. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

คะแนน
เสียง
5,696,099
5,696,099

ไม่ เห็นด้ วย

ร้ อยละ
100
100

คะแนน
เสียง
0
0

ร้ อยละ
0
0

งดออกเสียง
คะแนน
เสียง
0
0

ร้ อยละ

บัตรเสีย
คะแนน
เสียง
0
0

ร้ อยละ
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พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2563
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
ผู้สอบบัญชี

เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัตเิ ป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ

1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์

2982

และ / หรื อ

พ.ศ. 2561 – ปั จจุบนั

2. นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์

5599

และ / หรื อ

พ.ศ. 2556 – 2560

3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร

7645

และ / หรื อ

4. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

8125

ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงิน
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงิน
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ในปี 2563 นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ จะเป็ นผูล้ งนามในรายงานการสอบบัญชีของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน
จากบริ ษ ัท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จ ากัด ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ หรื อ รายการที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ และ / หรื อ มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
กรรมการผูจ้ ัดจึ งเสนอให้ที่ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563
จานวนเงิน 1,550,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่ าสอบบัญชี

2563

2562

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

570,000
780,000

540,000
760,000

ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
สาหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด
ค่าบริ การอื่น ๆ

200,000

200,000

-

-

รวมค่ าบริการทั้งสิ้น

1,550,000

1,500,000

จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ / หรื อ
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ / หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7645 และ / หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 และอนุมตั ิค่าตอบแทนเป็ นเงิน 1,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,696,099
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 100
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พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานแจ้งว่า จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2563 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมเข้ามาที่บริ ษทั
จากนั้นประธานได้กล่าวว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้ดาเนินการครบทุกระเบียบวาระ หากผูถ้ ือหุน้
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น ขอให้เขียนในกระดาษคาถาม และมอบให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเพื่อตอบ
คาถามผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษทั ต่อไป
มีผรู ้ ับมอบฉันทะซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
นายยุทธนา วาฤทธิ์ - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้
1. ในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ขาดทุนค่อนข้างมาก สาเหตุจากการรับเบี้ย พรบ. และประกันพืชไร่ จานวนมากใช่หรื อไม่
หากใช่ปีนี้จะมีมาตรการอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดการขาดทุนอีก
2. สถานการณ์ COVID-19 ส่ งผลต่อบริ ษทั อย่างไรกับจานวนการเคลมประกันภัยรถยนต์ และส่ งผลต่อ Yield การ
ลงทุนหรื อไม่
3. ที่ดินสาขาเชียงใหม่ มีพ้นื ที่จานวนกี่ไร่ บริ ษทั มีแผนอย่างไร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่คุม้ ค่า
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นายสุ กจิ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่า
1. เหตุที่ทาให้ขาดทุนค่อนข้างมาก ในปี 2562 เนื่ องจากมีค่าสิ นไหมทดแทนเกิดขึ้นที่ไม่ปกติเพิ่มขึ้นจากสถิติของ
บริ ษทั อันได้แก่ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยขนส่งสิ นค้าทางทะเล ซึ่งนอกเหนือจากการประกันพืชไร่ ตามที่ได้กล่าวใน
ข้างต้น ในปี 2563 บริ ษทั ได้ยกเลิกการประกันพืชไร่ และซื้ อความคุม้ ครองความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss) จากการรับ
ประกันภัย ด้าน พรบ. รถยนต์ภาคบังคับ เนื่ องจากสานักงาน คปภ. ได้ประกาศเพิ่มความคุม้ ครองกรณี สูญเสี ยชีวิต จาก 3 แสนบาท
ต่อคน เพิ่มเป็ น 5 แสนบาทต่อคน โดยเบี้ยประกันภัยคงเดิม เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 บริ ษทั ได้มีนโยบายลดการรับประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ
2. สถานการณ์ COVID-19 ส่ ง ผลให้จ านวนครั้ งที่ เ กิ ด อุ บัติ เ หตุ จ ากรถยนต์น้อ ยลง แต่ ค วามคุ ้ม ครองของการ
ประกันภัยรถยนต์ที่ประกาศให้เพิ่ มขึ้ น ผลที่ ชัดเจนยังไม่ส ามารถประเมิ น ได้ในขณะนี้ ส่ ว นด้านการลงทุ น มี ผลกระทบอย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเป็ นเท่าใด ยังไม่สามารถประมาณการได้ในขณะนี้เช่นกัน
3. ที่ดินสาขาเชียงใหม่ของบริ ษทั มีเนื้อที่ 3 ไร่ 69 ตารางวา อาคารด้านหน้ามีพ้ืนที่ใช้สอย 1,057 ตารางเมตร อาคาร
ด้านหลัง 647 ตารางเมตร เดิมพื้นที่เหลือจากสาขาใช้สอย บริ ษทั ได้ให้เช่าใช้ทางการพาณิ ชย์
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก
ประธานจึ งได้กล่าวขอบคุ ณผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่ านที่ มาร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2563
ในครั้งนี้ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.15 น.
ลงชื่อ..............................................................................ประธานที่ประชุม
( นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
)

ลงชื่อ..............................................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(
นายสุกิจ จรัญวาศน์
)
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ
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