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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ครัง้ท่ี 14 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
วันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม 1021 ชัน้ 2 อาคารส านักงานใหญ่ 
เลขที่ 252 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
ก่อนการประชมุเร่ิม บริษัทได้เปิดวิดีทศัน์สาธิตวธีิการใช้ระบบเพื่อการออกเสยีงลงคะแนน วิธีการสง่ค าถามผา่นทางข้อความ โดย
ใช้ระบบ Video Conference ในการถามค าถามของผู้ ถือหุ้น 
 

เร่ิมประชมุเวลา 10.01 น. 
 

 นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์  รองประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 
 

 ประธานฯ กลา่วต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 14 ซึ่งจดัเมื่อ
วนัที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อีกระลอกจากสายพนัธุ์โอมิครอน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E–AGM) อีกครัง้หนึง่เหมือนเช่นปีที่แล้ว เพื่อความปลอดภยัของทา่นผู้ ถือหุ้นซึง่บริษัท
ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงรูปแบบการประชุมดงักลา่วผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เมื่อ
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 ที่ผา่นมา และได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  14 ราย  ถือหุ้นรวมกัน
เทา่กบั 7,948,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.4723 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท และมีผู้ รับมอบฉนัทะ 51 ราย 
ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 36,298,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.5231 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท รวมมีผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทัง้สิน้จ านวน 65 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้หมด 44,247,269 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
74.9954 จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 59,000,000 หุ้นของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 14 และมอบให้นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการ
ผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และผู้สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนเสยีง ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ 
 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ รองประธานกรรมการ 
2. นางนวลพรรณ  ล า่ซ า กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายสาระ  ล า่ซ า กรรมการ 
4. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย กรรมการ 
5. นางปณุฑริกา  ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และ ผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน  
6. นายชศูกัดิ์  ดเิรกวฒันชยั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
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7. นายอโศก  วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายพิลาศ  พนัธโกศล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. นายโพธิพงษ์  ล า่ซ า ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสจิุตพรรณ  ล า่ซ า รองประธานกรรมการ 
3. นายบญุชยั  โชควฒันา  กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายธนวรรธน์  พลวิชยั กรรมการ 
5. นายประเวช  องอาจสทิธิกลุ กรรมการอิสระ 
6. นายก าพล  ศรธนะรัตน์ กรรมการอิสระ 
7. นายฮาน ม็อง ซวิ กรรมการ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
กรรมการ 1 ทา่น คือ นายแฟรงก์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน กรรมการ ตดิภารกิจไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  
 

ทัง้นี ้สดัสว่นของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีม้ีจ านวน 15 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 16 ท่าน คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 93.75 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยมีกรรมการ 8 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ ชัน้ 2 บริษัท 
เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และ กรรมการ 7 ทา่น ได้เข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

1. นายสรัุตน์  ศรีสมบญุกลุ ผู้บริหารสงูสดุด้านปฏิบตัิการ 
2. นายวาสติ  ล า่ซ า ผู้บริหารสงูสดุด้านการขายและการตลาด 
3. ร.อ.หญิงชญาดา หนีพาล ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
4. นางรัชนกีร มีสมมนต์ รักษาการผู้บริหารสายงานส านกักรรมการผู้จดัการ 
5. นายวิทรูณ์   ชมชายผล ผู้บริหารสายงานสายงานการขายช่องทางธุรกิจตวัแทนและสือ่สารองค์กร 
6.  นางสาวจิราย ุวราภรณ์ ผู้บริหารกลุม่งานยทุธศาสตร์องค์กร   
7. นางสาวสนุีย์ ศรีสขุทวีรัตน์ ผู้บริหารกลุม่งานบญัชีและการเงิน 
8. นายสงิหพล  พลสงิห์ ผู้บริหารกลุม่งานก ากบักฎเกณฑ์และกฎหมาย 
9.   นางสาวบณุยวีร์ ไชยพทุธ ผู้บริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจ / ส านกักรรมการผู้จดัการ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน  อี วาย จ ากดั 
2. นางสาวเกตวุิลยั พรวฒุิพนัธุ์ ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน  อี วาย จ ากดั 

 นอกจากนีย้งัมีทนายความอิสระ นางสาวจรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ ท าหน้าที่เป็นผู้สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนน
เสยีงการประชมุ เข้าร่วมการประชมุครัง้นีด้้วย 
 ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิงหพล พลสิงห์ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน การ
นบัผลคะแนนในวาระการประชมุ และสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบ 
 นายสงิหพล พลสงิห์ น าเสนอวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน การนบัผลคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นในการประชมุโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 14 เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 บริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ากัด 
(มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
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เศรษฐกิจและสงัคมในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่าน
การรับรองระบบควบคุมการประชุมจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมบริษัทขอเรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน 
และการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้
วิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน 
 1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นบั 1 หุ้น
ตอ่ 1 เสยีง 
 2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได้ เว้นแต่
เป็นกรณีของผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศซึ่งแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นสามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสยีงคราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
 3. โดยทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสยีงประมาณ 1 นาที 
ขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี ้ 
เมื่อผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสยีงคลกิทีเ่มนลูงคะแนนเสยีงสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายถกู ทางแถบเมนทูี่ปรากฏอยูท่างซ้ายมือ จะมี
ปุ่ ม ให้เลอืกการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระท่ีสามารถลงคะแนนเสยีงได้ 
 ส าหรับการนบัผลการลงคะแนนเสยีง แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1) วาระท่ีต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน จะค านวณ ฐาน
คะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสยีงเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยเท่านัน้แต่ไม่นบัคะแนน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง 
 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะ
ค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ ที่ออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 
 3) วาระท่ีต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ที่
ออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 
 ในกรณีของ Custodian ที่ได้สง่เอกสารใบมอบฉนัทะพร้อมระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ด าเนินการรวบรวม
คะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ในระบบแล้ว 
 ทัง้นี ้ในวาระท่ี 2 จะไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ใน
รอบปี 2564 และวาระท่ี 9 รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต 
 ส าหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่ม
จ านวนกรรมการ และเลอืกตัง้กรรมการเข้าใหม่ บริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใส 
โดยใช้หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น สว่นการลงคะแนนในลกัษณะดงักล่าวต่อไปนี ้ถือว่าการ
ลงคะแนนเป็นโมฆะ หรือบตัรเสยี ซึง่บริษัทจะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ 
 1) การลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายมากกวา่ 1 ช่อง  ยกเว้นกรณี คสัโตเดียน 
 2) การลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเว้นกรณี คสัโตเดียน 
 ส าหรับการเลอืกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะท าโดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
จากนัน้ กดส่ง เมื่อท าการสง่การลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอพัข้อความแจ้งเตือนสง่การลงคะแนน
เรียบร้อย  
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 หากผู้ ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิ๊กกดปุ่ มใด ๆ ที่เมนลูงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดย
อตัโนมตัิ ทัง้นีส้ามารถลงคะแนนเสยีง เปลีย่นแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุม
จะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ เพื่อเหตผุลด้านการรักษาความปลอดภยั ผู้ ใช้แต่ละคนสามารถลงช่ือเข้าสู่
ระบบได้บนอปุกรณ์แค่เคร่ืองเดียวเท่านัน้ และหากผู้ ถือหุ้นพยายามลงช่ือเข้าสูร่ะบบบนอปุกรณ์เคร่ืองอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนั การลงช่ือเข้าสูร่ะบบก่อนหน้านี ้จะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ ทัง้นีห้้ามเปิดเผยช่ือผู้ ใช้
และรหสัผา่นของคณุกบับคุคลอื่นโดยหากทา่นผู้ ถือหุ้นมีการขอ User Password ส าหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมี
การจดัสง่แบบฟอร์มมอบอ านาจแบบ ข ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนน
เสยีงได้ แตท่า่นผู้ ถือหุ้นสามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุและถามค าถามได้ 
หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง  
 1. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  
 2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่
เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสยีงที่เห็นด้วย ทัง้นี ้ได้นบัรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บนัทึก
คะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้า 
 3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยในแตล่ะระเบียบวาระจะ
ใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ ดงันัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากนัก่อน
ลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ตามความ
เหมาะสมโดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 ส าหรับค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นใน
วาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการ
ซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้
ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด หากผู้ ถือหุ้นต้องการ
สอบถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่ มเมนพูิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และท าการพิมพ์ข้อความที่ท่าน
ต้องการสอบถามและกด “สง่” เพื่อยืนยนัการสง่ข้อความดงักลา่วมายงับริษัท หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินรายการจะเป็นผู้อา่นค าถามของ
ทา่นตามล าดบัโดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการตอบค าถามท่ีตรงกบัวาระในเวลานัน้ ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถกูน าไป
สอบถามภายหลงัจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่อง
ข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งช่ือ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ เพื่อที่จะได้บนัทึกรายงานการ
ประชมุได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
 ในกรณีท่ีค าถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมากบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความ
เหมาะสม และหากมีค าถามใดที่ไมส่ามารถตอบได้ในระหวา่งการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จ ากดั บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ
และเปิดเผยในรายงานการประชมุหรือผา่นเว็บไซต์ของบริษัทตอ่ไป  
 กรณีผู้ ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบตัิส าหรับการ
ประชุมตามข้อก าหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศพัท์ 02-013-4322 โทรศพัท์มือถือ 080-008-7616 
หรือ email: info@quidlab.com  
 เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 13 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 13 ซึ่งบริษัทได้
จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่ว พร้อมทัง้หนงัสอืเชิญประชมุให้ทกุทา่นลว่งหน้าก่อนการประชมุนีแ้ล้ว 
 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุออกเสยีง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารส านกัเลขานกุารบริษัท นางสาวศรุดา ชยาคนัธนีรา เป็นผู้สรุปผลการนบัคะแนนเสยีง 
 
 มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 13 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 44,310,169 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 
 ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล ่าซ า  กรรมการผู้ จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และสรุปข้อมลูทางการเงินตอ่ที่ประชมุ  
 นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่า่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงันี ้

บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้สิน้ 15,556.20 ล้านบาท 
เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 7,924.25 ล้านบาท 
โดยมีเบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได้ 7,438.37 ล้านบาท 
รายได้คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 2,219.62 ล้านบาท 
รายได้จากการลงทนุและรายได้อืน่ 620.92 ล้านบาท 
รวม รายได้ 10,278.91 ล้านบาท 
คา่สนิไหมทดแทนสทุธิ 3,972.29 ล้านบาท 
คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 2,422.78 ล้านบาท 
คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัอื่นและคา่ใช้จา่ยด าเนินงานมีจ านวน 2,908.88 ล้านบาท 
รวมเป็นคา่ใช้จา่ย 9,307.16 ล้านบาท 
โดยสรุปบริษัทมีผลก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีจ านวน 767.45 ล้านบาท 

 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบข้อมลูผลการด าเนินงานของปี 2564 กบัปี 2563 บริษัทมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกนัภยั
รับรวมจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.7 เบีย้ประกันภยัรับที่ถือเป็นรายได้ลดลงร้อยละ 1.6 จากเบีย้ประกันภยัต่อตามสญัญา
ประกนัภยัที่คุ้มครองความเสียหายสว่นเกินที่เกิดขึน้ระหว่างงวด บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนสทุธิจ านวน  3,972.29 ล้านบาท คิด
เป็นอตัราสว่นสนิไหมร้อยละ 53.4 ของเบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได้ ลดลงจากอตัราสว่นสินไหมส าหรับปี 2563 ที่มีอตัราร้อยละ 
57.9 การลดลงของสินไหมปี 2564 เป็นผลจากรายการสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจที่ลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรับ
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ประกนัภยัอื่นและคา่ใช้จ่ายด าเนินงานเพิ่มขึน้ 435.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.6 จากรายจ่ายประเภทต่างๆเก่ียวกบัการตลาดและ
สง่เสริมการขายเพื่อรักษาฐานลกูค้าและขยายฐานลกูค้าใหมภ่ายใต้สภาวะการแขง่ขนัทางตลาด 
 ก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ของบริษัทตามงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จมีจ านวน 767.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 
176.6 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 29.9 สว่นรายได้และก าไรจากการลงทนุมีจ านวนเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 202.7 ล้านบาท หรือ
อตัราร้อยละ 48.7 โดยสอดคล้องกบัสภาวะตลาดหลกัทรัพย์ ของปี 2564 ที่มีการปรับตวัไปในทิศทางที่ดีขึน้ 
 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสยีง  
 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเพิม่เตมิเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุ รับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
 
 มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 
 ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
 นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดงันี ้เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
จดัให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุ เบ็ดเสร็จ สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทได้ ตรวจสอบ และรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รองรับทัว่ไป ดงัปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2564 และสรุปข้อมลูทางการเงินท่ีได้ จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุออกเสยีง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารส านกัเลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนบัคะแนนเสยีง 
 
 มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติด้วยเสยีงข้างมากอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 44,259,969 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8867 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 50,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1133 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
 ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอรายละเอียดพิจารณา 
อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564  ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
 นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 
 ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีจากก าไรสทุธิของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 767.45 ล้านบาท ในอตัราหุ้นละ 5.20 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 306.8 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน
การรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 11 มีนาคม 2565 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลประจ าปีดงักลา่ว ในวนัที่ 12 พฤษภาคม 
2565 และขอให้นางปณุฑริกา  ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และผู้บริหารสงูสดุด้านการเงิน น าเสนอการจดัสรร
ก าไรสะสมตอ่ที่ประชมุ 
 บริษัทมีส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 59 ล้านบาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จากผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 2564 จ านวน 767,445,907 บาท   

ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรยกมา ณ 1 มกราคม 2564 3,999,133,292 บาท 
บวก ก าไร(ขาดทนุ)ประจ าปี 2564 767,445,907 บาท 
บวก ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 32,931,017 บาท 
ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ 31 ธนัวาคม  2564 4,799,510,216 บาท 
หกั ก าไรสะสมที่จ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 (266,089,991)  บาท 
หกั  เงินปันผลที่จะขอเสนอจา่ยในครัง้นี ้ (306,800,000) บาท 
ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอื 4,226,620,225 บาท 

 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุออกเสยีง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารส านกัเลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนบัคะแนนเสยีง 
 
 มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 44,263,369 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8944 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 46,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1056 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดการ
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 
 นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงวา่เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี
และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเรียนเชิญนายชูศกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั ในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ  เและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนีต้่อที่ประชุม เนื่องจากนายอโศก 
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วงศ์ชะอุม่  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่
ออกตามวาระในครัง้นี ้พร้อมกนันีก้รรมการที่ได้รับการเสนอช่ือในการเลือกตัง้ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ นางนวลพรรณ ล ่าซ า นาง
ปณุฑริกา ใบเงิน นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย และนายพิลาศ พนัธโกศล ได้ขอออกจากห้องประชุมระหว่าง
การพิจารณาในวาระท่ี 5 นี ้
 นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เและกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 14 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 5 ทา่น ได้แก ่

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางนวลพรรณ ล า่ซ า กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางปณุฑริกา ใบเงิน กรรมการ 
3. นายอโศก วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระ 
4. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย กรรมการ 
5. นายพิลาศ  พนัธโกศล กรรมการอิสระ 

 ซึง่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้  ในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตามหลกัการก ากบัดแูลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 ที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเข้า
มายงับริษัทแตอ่ยา่งใด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่ไมร่วมความเห็นของกรรมการผู้มีสว่นได้เสียได้พิจารณา
ถึงคณุสมบตัิของกรรมการทัง้ 5 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ครัง้ที่ 14 แล้ว มี
ความเห็นวา่ บคุคลทัง้ 5 ทา่น เป็นเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) อีกทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถท า
ประโยชน์ให้กบับริษัทเป็นอยา่งดียิ่ง และในช่วงที่ผา่นมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่าง
ดีตลอดมา 
 ส าหรับกรรมการในล าดบัที่ 3 แม้ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่ผ่านมา เมื่อรวมกับ
วาระท่ีจะด ารงต าแหนง่ต่อไป หากได้รับการเลอืกตัง้ในครัง้นี ้จะเป็นระยะเวลาที่ตอ่เนื่องกนัเกินกวา่ 9 ปีก็ตาม ทัง้นีค้ณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ
การเสนอเลือกตัง้ในครัง้นี ้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแล้วเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก .ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งสามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่และให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้หลากหลายรอบด้าน มี
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงิน การลงทุน และกิจการต่างประเทศ ท าให้สามารถให้
ความเห็นและข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ตอ่การติดตามดแูลผลการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และในช่วงที่ผ่าน
มาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยได้เป็นอยา่งดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 5 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยตอ่อีกวาระหนึง่  
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 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือสอบถามเพิ่มเติม เก่ียวกบัวาระนี ้
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน และผู้บริหารส านกัเลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนบัคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล 
 
 มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติด้วยเสยีงข้างมากอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน  5  
ทา่น  คือนางนวลพรรณ ล า่ซ า นางปณุฑริกา ใบเงิน นายอโศก วงศ์ชะอุม่ นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย และนายพิลาศ  พนัธโกศล 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ และกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ตอ่อีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้
 
1.นางนวลพรรณ ล า่ซ า  กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เห็นด้วย จ านวน 44,262,369 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8921 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 47,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1079 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
2. นางปณุฑริกา ใบเงิน  กรรมการ 

เห็นด้วย จ านวน 44,262,269 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8919 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 47,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1081 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
3. นายอโศก วงศ์ชะอุม่  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย จ านวน 44,262,073 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8915 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 48,096 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1085 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
4. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย กรรมการ 

เห็นด้วย จ านวน 44,309,069 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9975 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 1,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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5. นายพิลาศ  พนัธโกศล  กรรมการอิสระ 
เห็นด้วย จ านวน 44,263,269 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8942 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 46,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1058 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจ านวนกรรมการ และเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
 ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดการ
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และเลอืกตัง้กรรมการใหม ่ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 
 นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการและเลอืกตัง้กรรมการเข้าใหม ่ดงันี ้
 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจ าเป็นต้องมีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกบัการก ากับดแูลกิจการและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการ 1 ทา่น จาก
เดิม 16 ท่าน เป็น 17 ท่าน โดยแต่งตัง้ นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทและเป็นกรรมการที่ไม่มีอ านาจลง
ลายมื่อช่ือแทนบริษัท และเป็นกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่จะมีการเสนอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ดงันี ้
  ชื่อ    ต าแหน่ง 
 1.นายพงษ์เทพ   ผลอนนัต์   กรรมการอิสระ  
 ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา การเพิ่มจ านวน
กรรมการ และเลอืกตัง้กรรมการเข้าใหม ่เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนในการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบตัิของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ รวมทัง้เป็นผู้มี
วิสยัทศัน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมซึง่จะสามารถช่วยให้บริษัทก้าวหน้า มีความยัง่ยืน และ
เป็นกรรมการท่ีไมม่ีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ท าให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดงันี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน 
กรรมการอิสระ 7 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทใน
กรณี ที่เป็นการลงนามตามรายการท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่นเทา่นัน้และ 
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องจึงให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขช่ือ จ านวนกรรมการ และอ านาจ
กรรมการในการลงลายมือช่ือแทนบริษัทตอ่หนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้องเป็นดงันี ้คือ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท  ยกเว้น  นายชูศกัดิ์  ดิเรกวฒันชัย   นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม  นายพิลาศ  พนัธโกศล  นายประเวช 
องอาจสิทธิกุล  นายบุญชัย  โชควฒันา  นายธนวรรธน์  พลวิชัย  นายก าพล  ศรธนะรัตน์  และนายพงษ์เทพ  ผลอนันต์  ไม่มี
อ านาจลงลายมือช่ือ และ ยกเว้น  นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน   และนายฮาน  ม็อง ซิว  ลงลายมือร่วมกนัไม่ได้”
รวมทัง้อนมุตัิการมอบหมายให้บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขช่ือ 
จ านวนกรรมการ และอ านาจกรรมการในการลงลายมือช่ือแทนบริษัทตอ่หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงกรรมการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์  
 คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ ซึ่งการพิจารณาบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ เป็นกรรมการที่ไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม
กระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้และจากการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ
อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติที่
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ครบถ้วนเหมาะสม และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล และ
พร้อมจะปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเดียวกับบริษัทที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้
เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 16 ท่าน เป็น 17 ท่าน  โดยแต่งตัง้ 
นายพงษ์เทพ ผลอนนัต์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท และเป็นกรรมการ
ชดุยอ่ยอื่นๆ ของบริษัท ท าให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดงันี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ 7 ท่านและ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทในกรณี ที่เป็นการลงนามตาม
รายการท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่นเทา่นัน้และ 
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องจึงให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขช่ือ จ านวนกรรมการ และอ านาจ
กรรมการในการลงลายมือช่ือแทนบริษัท ตอ่หนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้องเป็นดงันี ้คือ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทับตราส าคญัของบริษัท  ยกเว้น  นายชูศกัดิ์  ดิเรกวฒันชัย  นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม  นายพิลาศ  พันธโกศล  นายประเวช 
องอาจสทิธิกลุ  นายบญุชยั  โชควฒันา  นายธนวรรธน์  พลวิชยั  นายก าพล  ศรธนะรัตน์ และนายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ ไม่มีอ านาจ
ลงลายมือช่ือ และ ยกเว้น นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน และนายฮาน ม็อง ซิว ลงลายมือร่วมกนัไมไ่ด้” รวมทัง้อนมุตัิ
การมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขช่ือ จ านวน
กรรมการ และอ านาจกรรมการในการลงลายมือช่ือแทนบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่ เก่ียวข้อง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงกรรมการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ 
  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติม เก่ียวกบัวาระนี ้ 
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารส านกัเลขานกุารบริษัทเป็นผู้สรุปผลการนบัคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล  
 
 มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยเสยีงข้างมากอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 16 ท่าน เป็น 17 
ท่าน โดยแต่งตัง้ นายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทและเป็นกรรมการที่ไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
และเป็นกรรมการชุดย่อยอื่นๆท าให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดงันี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ 7 
ทา่นและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 5 ทา่นโดยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จะมีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ในกรณีที่เป็นการลงนาม
ตามรายการท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่นเทา่นัน้และ 
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  จึงให้ด าเนินการขอจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่  1 ท่าน   คือ 
นายพงษ์เทพ   ผลอนนัต์   และขอจดทะเบียนแก้ไขช่ือ  จ านวนกรรมการ   และอ านาจกรรมการในการลงลายมือช่ือ   แทนบริษัท
ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องเป็นดงันี ้ คือ   “ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท  ยกเว้น  
นายชูศกัดิ์  ดิเรกวฒันชยั  นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม  นายพิลาศ  พนัธโกศล  นายประเวช  องอาจสิทธิกุล  นายบญุชยั  โชควฒันา 
นายธนวรรธน์  พลวิชยั  นายก าพล  ศรธนะรัตน์  และนายพงษ์เทพ  ผลอนนัต์   ไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือ และยกเว้น นายแฟรงค์ 
โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน และนายฮาน  ม็อง ซิว ลงลายมือร่วมกนัไมไ่ด้” รวมทัง้อนมุตัิการมอบหมายให้บคุคลที่กรรมการผู้มี
อ านาจของบริษัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขช่ือ จ านวนกรรมการ และอ านาจกรรมการในการลง
ลายมือช่ือแทนบริษัทตอ่หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้
การจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงกรรมการดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี  ้
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เห็นด้วย จ านวน 44,306,769 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9923 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสยีง จ านวน 3,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0074 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
 
 นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
 เพื่อเป็นการสง่เสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนอย่างละเอียด  โดยค านึงถึง
ความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่ง
เป็นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่อยู่ใน
อตุสาหกรรมและมีธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกนั โดยคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้เพียงพอที่จะจูงใจกรรมการมีที่คณุภาพ และ
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลเุปา้หมายตามทิศทางธุรกิจ มีกระบวนการท่ีโปร่งใส เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น และได้มี
การเทียบเคียงกบัคา่เฉลีย่ของคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลส ารวจอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนประจ า และเบีย้ประชุมของ
กรรมการให้อยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่ของประเภทอตุสาหกรรมเดียวกนัโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2564 
(ปีที่ผ่านมา) 

1. ค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษัท และค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
1.1 คา่ตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษัท (บาท/ทา่น/เดือน) 

- ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
- รองประธานกรรมการ/ 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการ 

50,000 50,000 

- กรรมการ 40,000 40,000 
1.2 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย (บาท/ทา่น/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการ 40,000 40,000 
- กรรมการ 30,000 30,000 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
- ประธานกรรมการ 40,000 40,000 
- กรรมการ 30,000 30,000 

คา่ตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษัท และคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย จ่ายในอตัราที่เทา่เดมิจากปีที่ผา่นมา 
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2. ค่าบ าเหน็จกรรมการ (บาท)  
 

11,000,000 
(จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2564) 

8,000,000 
(จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2563) 

คา่บ าเหน็จกรรมการ จา่ยในอตัราที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบจากปีที่ผา่นมาเป็นจ านวน 3 ล้านบาท 

 
- สิทธิประโยชน์อื่นใด   ไมม่ี 
 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุออกเสยีง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารส านกัเลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนบัคะแนนเสยีง 
 
 มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจ า
คณะกรรมการบริษัท คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชุดย่อย และรวมค่าบ าเหน็จกรรมการ ตามที่น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นด้วย จ านวน 44,263,369 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8921 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 47,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1079 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 ประธานฯ ขอให้ นายชศูกัดิ์  ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอียดการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
 
 นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัททุกปี 
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี คือ นางสาว ณริศรา ไชยสวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4812 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 รวมเป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 2,800,000 บาท ลดลง 100,000 บาท หรือ ร้อยละ 3.45 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2564 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
ส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 
โดยมีรายละเอียดของคา่สอบบญัชีดงันี ้
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 ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท) 
  - ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,470,000 1,570,000 -100,000 
  - สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 
    (รายไตรมาส) 750,000 750,000 

 
- 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,220,000 2,320,000 -100,000 
ค่าบริการอื่น (บาท)    
  - สอบทานรายงานการด ารงเงินกองทนุ  
    ตามความเสีย่ง งวดหกเดือนเสนอตอ่ 
    คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ 
    ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

200,000 200,000 - 

  - ตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทนุ 
    ตามความเสีย่งประจ าปี เสนอตอ่ 
    คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ 
    ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

380,000 380,000 - 

รวมค่าบริการอื่น 580,000 580,000 - 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,800,000 2,900,000 -100,000 
 
 ที่ประชมุพิจารณาแล้วลงมติอนมุตัิ ให้แตง่ตัง้ คือ นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4812 
และ/หรือ นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,800,000 บาท ลดลง 100,000 บาท หรือ ร้อยละ 3.45 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 
 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุออกเสยีง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารส านกัเลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนบัคะแนนเสยีง 
 
 มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ตาม
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 44,311,169 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต 
 ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
นโยบาย และแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต ตอ่ที่ประชมุ 
 นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกับนโยบาย และแผน 
การด าเนินงานของบริษัทในอนาคต และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุริตปี พ.ศ. 2564 (CAC) หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption ดงันี ้
กลยุทธ์องค์กรโดยรวมของบริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
กลยทุธ์ทางด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

• มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายและมีก าไร เช่น ช่องทางธนาคาร 
ช่องทางตวัแทน ช่องทางนายหน้า และช่องทางลกูค้าตรง 

• มุง่เน้นการขยายงานในช่องทางการขายตรงผา่นดิจิทลัให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะ Online Platform “MTI Connect” และ
การขยายจ านวนคูค้่าของช่องทางนายหน้าดิจิทลั  

• จดัท าผลติภณัฑ์ตามภมูิภาคให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมและความต้องการของลกูค้า  
• มีการบริหารจดัการช่องทางการจดัจ าหนา่ยทัง้ทางด้านเป้าหมายรายได้ ผลก าไร ของแต่ละช่องทาง ตลอดจนควบคมุ

ต้นทนุการขายของแตล่ะช่องทางอยา่งเหมาะสม 
• มุ่งเน้นพนัธมิตรที่มีความเช่ียวชาญและสร้าง Business Model ร่วมกนัในการขายและขยายตลาดเพื่อต่อยอดสูฐ่าน

ลกูค้าใหม ่
• สร้างพนัธมิตรใหมท่างธุรกิจในลกัษณะ Ecosystem เพื่อสร้างโอกาสในการขยายฐานลกูค้า  

กลยทุธ์ทางด้านการตลาดและผลติภณัฑ์ 
• มุง่เน้นการเติบโตไปในทกุผลติภณัฑ์ที่มีก าไร และยงัคงเน้นไปยงัผลติภณัฑ์ส าหรับกลุม่ลกูค้ารายย่อย เช่น การประกนั

อคัคีภยั การประกนัภยัอบุตัิเหตกุารประกนัภยัสขุภาพ การประกนัภยัการเดินทาง และ การประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น 
• พฒันาผลติภณัฑ์ใหมท่ี่มีเอกลกัษณ์ เพื่อการแขง่ขนัทางธุรกิจ และพฒันาแผนการตลาดให้เหมาะกบัความต้องการของ

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายในแตล่ะช่องทางการขาย 
• การบริหารจดัการผลิตภณัฑ์โดยมีการปรับราคาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัต้นทนุที่แท้จริงในแต่ละผลิตภณัฑ์ และแต่

ละช่องทางการขาย 
• มุ่งรักษางานต่ออายุและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเดิม  รวมถึงเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดียิ่งขึน้กบัพนัธมิตรทาง

ธุรกิจตา่งๆ เพื่อสร้างและขยายฐานลกูค้าให้มากยิ่งขึน้ 
• สร้างและสง่เสริมภาพลกัษณ์ของแบรนด์ “เมืองไทยประกนัภยั” ให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน

ช่องทางการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ 
กลยทุธ์ด้านลกูค้า   

• พฒันาประสบการณ์ลกูค้า (Customer Experience) ในทกุๆ จุดการให้บริการ เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการซือ้กรมธรรม์
ประกนัภยั การช าระเงิน จนถึงการให้บริการหลงัการขาย การให้บริการสนิไหมทดแทน โดยสามารถใช้บริการแจ้งเคลมสนิไหมผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง การตอ่อายผุา่น Mobile Application เพื่อให้ผู้ เอาประกนัภยัได้รับความสะดวกและรวดเร็ว และ
เกิดความประทับใจการให้บริการ ซึ่งจะช่วยรักษาฐานการต่ออายุประกันภัยและท าให้ผู้ เอาประกันภัยกลบัมาซือ้กรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัถดัไปกบับริษัทอีกครัง้  

• พฒันาฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ของ
ลกูค้า และสามารถน าเสนอผลติภณัฑ์ที่ตรงกบัความต้องการของลกูค้าในแตล่ะกลุม่ได้มากที่สดุ 
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• มุ่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงสร้างความมั่นใจในการให้บริการของบริษัทผ่ านทางสื่อต่างๆ 
ตลอดจนการจดัการบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบักลุม่ลกูค้า และพนัธมิตรทางธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 
กลยทุธ์ทางด้านเทคโนโลยีและพฒันากระบวนการ  

• ปรับปรุงระบบ Data Governance และพฒันากระบวนการจดัการฐานข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการ
ขยายฐานลกูค้าและเพิ่มรายได้ 

• น านวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานในแต่ละขัน้ตอนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน เช่น Business Process Management, Robotic Process Automation, Mobile Application และ 
Open API เป็นต้น เพื่อลดระยะเวลาการด าเนินงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กบัลกูค้า/ผู้ ใช้บริการ และช่วยลดค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงาน 

• เพิ่ม module ในการให้บริการของ Mobile Application ไปยงักระบวนการต่ออายกุรมธรรม์ และ virtual card ส าหรับ
ผลติภณัฑ์ประกนัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ  

• ปรับปรุงระบบปฏิบตัิการหลกั (Core System) เพิ่มเติมมาโดยตลอด ทัง้ในสว่นการรับประกนัภยั การชดเชยค่าสินไหม
ทดแทน บญัชีและการเงิน และการจดัท ารายงาน เพื่อให้สอดคล้องกบัวิธีการปฏิบตัิงานของแตล่ะหนว่ยงานมากที่สดุ 

• พฒันาระบบตรวจสภาพรถยนต์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ในการตรวจสภาพรถยนต์
ก่อนรับประกนัโดยลกูค้าสามารถสง่ภาพถ่ายเพื่อตรวจสภาพรถยนต์ได้ด้วยตนเองผา่นระบบออนไลน์ตลอด 24 ชัว่โมง  

• พฒันาระบบ E-Commerce, E-Policy, E-Claim, และ E-Service เพื่อสนบัสนนุงานด้านการขายและการให้บริการ
ตา่งๆ กบัตวัแทน และลกูค้าทัว่ไป  
กลยทุธ์ทางด้านบคุลากร    

• มุง่พฒันาศกัยภาพของพนกังานในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ โดยเน้นการฝึกอบรมผ่าน e-learning ทัง้
ในด้านของผลติภณัฑ์ การให้บริการ และทกัษะอื่นๆ เพื่อพฒันาศกัยภาพการท างานของพนกังาน 

• เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนกังานในเร่ืองกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ เช่น พ.ร.บ. ข้อมลูสว่นบคุคล ความเสี่ยง
และความปลอดภยัในโลกไซเบอร์  

• ปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงของตลาดและบริบทในปัจจบุนั รวมทัง้สรรหาพนกังานรุ่นใหม่
ที่มีความรู้ความสามารถ การจัดสรรผู้บริหารให้เหมาะสม และสอดคล้องกบัเนือ้งาน ท าให้องค์กรมีการตื่นตวัและพร้อมรับการ
เปลีย่นแปลง  

• มุ่งเน้นการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร และสง่เสริมค่านิยมขององค์กรให้เป็นหลกั เพื่อสร้างค่านิยม “เมืองไทยหวัใจ
บริการ” เพื่อสร้างความเป็นเลศิสงูสดุด้านการบริการ 
กลยทุธ์ทางด้านตา่งประเทศ  

•ร่วมด าเนินการในการแยกใบอนญุาตกิจการประกนัวินาศภยัและกิจการประกนัชีวิต ตามกฎหมายของ สปป ลาวให้แล้ว
เสร็จตามแผน 

•ศกึษาโอกาสในการร่วมลงทนุในธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศเป้าหมายในภมูิภาคในยคุหลงั Covid เช่น เวียดนาม 
และ/หรือ กัมพูชา โดยใช้จุดแข็งในความเช่ียวชาญที่มีด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ครอบคลมุและการบริหาร
จดัการท่ีมีประสทิธิภาพ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตปี พ.ศ. 2564 (CAC) 
หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption 

• บริษัทได้รับการประกาศผา่นการรับรองว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัการทจุริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ CAC ก าหนด ครัง้ที่ 3 (ต่ออายุ ครัง้ที่ 2) เมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2564  โดยการรับรองนีม้ีระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต ่
2564 ถึง 2567 
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• บริษัทจดัอบรมนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัและจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่พนกังานใหม่ จดัท า New Letter เพื่อใช้ในการ
เผยแพร่และสือ่สารให้กบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง และท าระบบ E-learning 

• เพิ่มช่องทางการสือ่สารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้มากขึน้ เช่นผู้ให้บริการภายนอก คูค้่า และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัเป็นสว่นหนึ่งในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท และรวมถึงมีการทบทวนนโยบาย

ตลอดจนแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องเป็นประจ าทกุปี เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้มีการคอร์รัปชนัภายในบริษัท  
 

แผนการด าเนินงานของบริษัทในปี 2565  
• ตัง้แต่ได้รับการรับรอง CAC จนถึงปัจจุบนั บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญแก่พนักงานทุกคนโดยจัดอบรม

นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัและจริยธรรมทางธุรกิจให้บคุลากรของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 
• ก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานพนกังาน การใช้บริการบคุคลภายนอก และ

การท าสญัญากบัตวัแทน นายหน้า รวมถึง การเพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัและนโยบาย No Gift Policy ไป
ยงัผู้ให้บริการภายนอก คูค้่า และพนัธมิตรทางธุรกิจ ผา่นทางสือ่โซเชียลมีเดียที่มีความทนัสมยั และง่ายตอ่ความเข้าใจ  

• ทบทวนนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องเป็นประจ าทุกปีให้เป็นปัจจุบนัและเท่าทนัวิธีการทุจริตคอรับชันที่
เปลีย่นแปลงไป เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้มีการกระท าผิดดงักลา่ว ไมว่า่ภายนอกและภายในองค์กร  

• พฒันาระบบ  E – Learning ในการจดัอบรมและจดัท า New Letter เร่ืองนโยบายการทจุริตคอร์รัปชนั และสื่อสารผ่าน
ระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากบัการรับรู้รับทราบตามยคุสมยัที่เปลีย่นไป เพื่อให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น และสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ CAC ก าหนด รวมถึงการจดัการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้บคุลากรของบริษัทมี
ความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ในยคุ New Normal 
 

 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
 ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯจึงขอให้
ผู้บริหารและ/หรือกรรมการชีแ้จ้งและตอบข้อซกัถามในวาระนี ้ซึง่โดยสรุปดงันี ้
 

 นายศรัณย์ ยังน้อย ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนของการรับประกนัภยัรถยนต์ ของไตรมาส 1 
ของปี 2565 เป็นอยา่งไร และจะรักษาอตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทนในระดบันีไ้ปได้ในระยะยาวหรือไม่ 
 นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า อตัราสว่นค่าสินไหมทดแทนของการ
รับประกนัภยัรถยนต์ ของบริษัทในปีที่ผา่นมาคอ่นข้างต ่ามาก อนัเนื่องมาจากมาตรการควบคมุตา่งๆในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ส าหรับปี 2565 บริษัทจะพยายามรักษาอตัราสว่นค่าสินไหมทดแทนของการรับประกนัภยัรถยนต์ไว้ไม่ให้เกินไปกว่า 65 
% ซึง่บริษัทได้ให้ความส าคญัในการพิจารณาคดัเลอืกพอร์ตที่มีแนวโน้มไปในทางที่ดี รวมถึงมีการกระจายความเสีย่งไปในภมูิภาค
ตา่งจงัหวดัมากขึน้ อีกทัง้บริษัทมีเปา้หมายในการขายผลติภณัฑ์ที่มีมาตรฐานในด้านคณุภาพและราคาที่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง
ได้ ตลอดจนการจ่ายผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมตอ่ผู้ เอาประกนั  
 นายศรัณย์ ยงัน้อย ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึง การเติบโตของรายได้และก าไรจากการรับประกนัภยัในอนาคตคาดวา่จะมา
จากการรับประกนัภยัในกลุม่ใดเป็นหลกั 
 นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า บมจ. เมืองไทยประกนัภยั มีก าไรจาก
การรับประกันภยัทัว่ไป ที่สงูกว่าก าไรจากการรับประกนัภยัรถยนต์ ในอนาคตบริษัทก็ยงัมุ่งเน้นที่จะให้การประกันภยัรถยนต์มี
อตัราต้นทนุตอ่รายได้จากการรับประกนัภยั (combined ratio)  ต ่ากวา่ 97% ซึง่ในปีนีก้ารรับประกนัภยัรถยนต์มีอตัราการเติบโตที่
สงูมาก อีกทัง้มีอตัราสนิไหมทดแทนต ่า ซึง่ท าให้บริษัทสามารถน าเงินมาลงทนุ และใช้จ่ายในการลงทนุได้ สว่นในอนาคตก าไรท่ีจะ
ได้รับจากการรับประกนัภยัทัว่ไปที่ส าคญั ก็ยงัคงมาจากการรับประกนัอคัคีภยั ซึ่งบริษัทมีพอร์ตการรับประกนัอคัคีภยัติดอนัดบั 1 
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ใน 3 ของอตุสาหกรรมมาโดยตลอด อีกทัง้พอร์ตของการรับประกนัภยั SME บริษัทก็มีอยู่มากพอสมควร นอกจากนีย้งัได้กระจาย
การรับประกันภยัทัว่ไปสู่ผู้ เอาประกนัภยัรายย่อยให้มีจ านวนที่มากขึน้  รวมทัง้พยายามท าให้การรับประกันภยัรถยนต์มีก าไรที่
สงูขึน้จากการบริหารจดัการกลุม่ลกูค้าให้มีคณุภาพ และเพิ่มอตัราสว่นงานต่ออาย ุในสว่นของการประกนัภยัการเดินทาง ที่ผ่าน
มาถือวา่บริษัทเป็นเจ้าตลาดในผลติภณัฑ์นี ้และในช่วงที่หลายประเทศก าลงัจะเปิดประเทศบริษัทมุ่งหวงัว่าลกูค้าที่เป็นพนัธมิตร
เดิมของบริษัทจะหันมาใช้บริการการประกันภัยการเดินทางกับบริษัท ซึ่งบริษัทก็ได้มีการพัฒนาออกกรมธรรม์ประกันภัยการ
เดินทางใหม่ๆ เพื่อเป็นการรองรับลกูค้าทัง้ที่เดินทางเข้าประเทศ และลกูค้าที่เดินทางออกนอกประเทศ ในสว่นของประกนัภยัโควิด 
บริษัทได้ยกเลกิการขายผลติภณัฑ์ตวันีไ้ปแล้ว แตผ่ลติภณัฑ์ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของลกูค้ามากขึน้คือการประกนัภยัสขุภาพ 
ซึง่บริษัทก็ได้ศกึษาและให้ความส าคญักบัผลติภณัฑ์ประกนัภยัสขุภาพเป็นอยา่งมาก เนื่องจากวา่สขุภาพเป็นเร่ืองส าคญั ซึง่บริษัท
ก็ต้องพิจารณาผลกระทบทกุอยา่งอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ สว่นอีกอีกผลิตภณัฑ์ที่บริษัทมุ่งหวงัการเติบโตคือการประกนัภยั
ไซเบอร์ อยา่งไรก็ตามเมื่อมีผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  บริษัทจะให้ความส าคญัในด้านการบริหารความเสีย่งเป็นหลกั หากผลติภณัฑ์ประเภท
ไหนที่มีความเสีย่งสงู บริษัทจะท าประกนัตอ่กบับริษัทท่ีมีความมัน่คงเพื่อเป็นการรองรับความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 
 นายศรัณย์ ยงัน้อย ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงมมุมองและการปรับ Portfolio ของการลงทนุ อนัเนื่องมาจากดอกเบีย้ที่จะมี
การปรับขึน้ในอนาคต 
 นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลตอบแทน
จากการลงทนุในตลาดหุ้นภายในประเทศสงูถึง 4% และในปีนีบ้ริษัทยงัคงให้ความส าคญัในเร่ืองของการลงทนุอยา่งระมดัระวงั ซึง่
เปา้หมายจากการลงทนุทีต่ัง้ไว้ไมส่งูมากเมื่อเทียบกบัปีทีผ่า่นมา เนื่องจากบริษัทมุง่หวงัที่จะให้ก าไรจากการลงทนุให้มีความสมดลุ
กนักบัก าไรจากการรับประกนั  บริษัทมีความเข้าใจในเร่ืองการลงทนุ และมองว่าในสถานการณ์ปัจจุบนัการลงทนุมีความผนัผวน
ค่อนข้างมาก อนัเนื่องมาจากสภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากการปรับขึน้ของดอกเบีย้ ตลอดจนความขดัแย้งในต่างประเทศซึ่งส่งผล
กระทบต่อการลงทุนทัว่โลก ดงันัน้ คณะกรรมการการลงทุนจึงให้ความส าคญั และเพิ่มความระมดัระวงัเป็นอย่างมากในเร่ืองนี ้
และการลงทนุของบริษัทยงัคงเป็นหุ้นที่อยูใ่นกลุม่ Set100 เป็นหลกั ที่ผ่านมากลุม่บริษัทประกนัหลายบริษัทอาจจะมีผลตอบแทน
ในด้านการลงทนุที่ไม่ดีนกั โดยมีปัจจยัหลกัจากการลงทนุในกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“REIT”) ที่เก่ียวกบัด้าน
โรงแรม และอสงัหาริมทรัพย์เป็นสว่นใหญ่ ซึง่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทัง้นี ้บริษัทเช่ือว่าสถานการณ์ในปีนีน้่าจะ
มีแนวโน้มที่ดีขึน้กว่าปีที่ผ่านมา และบริษัทได้มีการทยอยการตัง้ด้อยค่าของการลงทนุใน  REIT ตัง้แต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งการลงทนุใน 
REIT บางประเภทยังคงมีความเสี่ยงสูง ส าหรับปีนีบ้ริษัทมีการปรับพอร์ตการลงทุนอยู่ 2-3 ประเด็นด้วยกัน ประกอบกับที่
ส านกังาน คปภ. ได้เปิดโอกาสการลงทนุในหุ้น ให้สามารถลงทนุได้สงูถึง 30% ซึง่รวมถึงการลงทนุในหุ้นต่างประเทศ การลงทนุใน
ทองค าด้วย ซึง่บริษัทได้ให้ความสนใจและศกึษาในเร่ืองของการลงทนุในทองค า การลงทนุในหุ้นกู้  ได้มีการติดตามข่าวสารในทกุ
ช่องทาง รวมถึงผลกระทบทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกประเทศอย่างระมดัระวงั การลงทนุในพนัธบตัร เป็นอีกช่องทางของ
การลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนได้ให้ความส าคญั และระมดัระวงัดูแลอย่างใกล้ชิด ส าหรับเร่ืองการลงทุนในต่างประเทศ 
บริษัทยงัคงให้ความสนใจและมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่บริษัทค านึงถึงคือ  ผลกระทบจากความไม่แน่นอน และอัตรา
แลกเปลีย่นที่มีความผนัผวนเป็นอยา่งมากในช่วงนี ้
 นายฉัตรชัย งามวิภาส ผู้ รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงผลกระทบจากโควิดที่มี
ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และอุตสาหกรรมประกันภยั รวมถึงทิศทางของอุตสาหกรรมประกันภยัในอนาคต ผลกระทบที่
อาจจะมีตอ่ต้นทนุทางการเงินของบริษัท หรือการบริหารความเสีย่ง ตลอดจนการท าประกนัภยัตอ่ 
 นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า ในภาพรวมของปี 2564 บริษัทมี
ยอดการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนประกนัภยัโควิด อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งได้ท าประกนัภยัต่อไว้ 85% และในสว่นที่เหลือ
บางสว่น บริษัทสามารถเรียกคืนได้จากสญัญาประกนัภยัต่อประเภท Proportional Treaty Excess of Loss (XOL)  ส าหรับปี 
2565 นี ้จ านวนกรมธรรม์ประกันภยัโควิดที่ยงัคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ประมาณ 8 แสนกรมธรรม์ และ 4 แสนกรมธรรม์ย่อยจะ
สิน้สดุอายกุรมธรรม์ในเดือนมิถนุายน 2565 ถ้ามองความเสีย่งแบบที่สงูที่สดุ คาดการณ์วา่ในปี 2565 อาจจะมีการจ่ายค่าสินไหม
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ทดแทนสงูถึง 2,500 ล้านบาท ซึง่เป็นการคาดการณ์ส าหรับยอดคา่สนิไหมที่อาจจะเกิดขึน้ในจ านวนที่สงูสดุ และในจ านวน 2,500 
ล้านบาทท่ีได้คาดการณ์ไว้ บริษัทได้ท าประกนัภยัตอ่ไว้ 85% ดงันัน้ ผลกระทบจากคา่สนิไหมทดแทนโควิดตอ่บริษัทโดยตรงคาดวา่
ไมน่า่จะเกิน 300 ล้านบาท  
 นายวรภทัร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นว่า ในปัจจุบนัภาวะอตุสาหกรรมประกนัภยัเอือ้ต่อการควบ
รวมและซือ้กิจการเป็นอย่างมาก ซึ่งมีสถานการณ์คล้ายกบัธุรกิจในกลุม่โรงพยาบาลเมื่อ 20 ปีก่อน ที่มีการซือ้กิจการกนัอย่าง
กว้างขวาง และมีผลท าให้การแขง่ขนัในกลุม่ธุรกิจโรงพยาบาลลดลงเป็นอย่างมาก จึงอยากเสนอแนะให้บริษัทเป็นแกนน าในการ
ซือ้กิจการเพื่อเป็นผู้น าในของกลุม่อตุสาหกรรมประกนัภยั โดยอาจใช้แนวทางในการประกาศขายเหรียญดิจิทลั เพื่อใช้เป็นเงินทนุ
ในการซือ้กิจการ และผู้ ถือเหรียญอาจจะได้รับผลตอบแทนจากบริษัทที่ซือ้มา ซึ่งอาจจะสง่ผลให้การแข่งขนัในธุรกิจประกนัภยัมี
แนวโน้มที่ลดลง 
 นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้เสนอแนวคิดเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาบริษัท และชีแ้จงวา่ ขณะนีบ้ริษัทได้ร่วมลงทนุในบริษัท BACKYARD จ านวน 10% ซึง่เป็นบริษัทท่ีถือหุ้น
โดยนกัลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลชัน้น าในประเทศไทย  ปัจจุบนับริษัท BACKYARD มีทนุจดทะเบียน 3.3 ล้านบาท  โดยถือหุ้น 
40 % ในบริษัทท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัท่ีปรึกษา และถือหุ้น 42% ในบริษัท McCurri ที่ท าธุรกิจเทคโนโลยีเก่ียวกบัการแพทย์ ผลที่คาด
ว่าจะได้จากการลงทุนในครัง้นีค้ือ เร่ืองของสนับสนุนด้านการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งน่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ที่ตอบโจทย์ในความ
ต้องการของลกูค้าในปัจจุบนั ส าหรับในเร่ืองการออกคริปโต หรือเหรียญดิจิทลั ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีนโยบายในเร่ืองนี ้เนื่องจาก
ธุรกิจประกนัภยัถกูจดัอยู่ในกลุม่ของสถาบนัการเงิน จึงต้องรอความชดัเจนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. 
เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทก็ยงัได้มีการศกึษาเพิ่มเติมในเร่ืองของ Block Chain อย่างต่อเนื่อง ส าหรับในการซือ้กิจการ ขณะนีบ้ริษัทก็ยงั
ไมม่ีนโยบายในด้านนีเ้ช่นกนั เนื่องจากที่ผา่นมาบริษัทได้มีการควบรวมกิจการระหว่างเมืองไทยประกนัภยั กบั ภทัรประกนัภยั ซึ่ง
ครัง้นัน้ถือวา่เป็นการควบรวมที่เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ 
จึงขอให้ที่ประชมุรับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต 
 มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต 
 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่น ๆ 
 -ไมม่ี- 
 

 ก่อนปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ต้องการเสนอเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาหรือไม ่ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอื่น ๆ เพื่อพิจารณา 
 ประธาน ฯ แจ้งที่ประชมุได้พิจารณาวาระตา่งๆ ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมแล้ว  ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม 
และได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์  และกลา่วปิดการประชมุ 
 

 ปิดประชมุเวลา 12.10 น. 
  
 ลงช่ือ____________________________ ประธานท่ีประชมุ 
 (นายชิงชยั หาญเจนลกัษณ์)  
 
 ลงช่ือ____________________________ รักษาการเลขานกุารบริษัท/ 
 (นางปณุฑริกา ใบเงิน) ผู้บนัทกึการประชมุ 


