
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
วนัพธุท่ี 28 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. 
ณ อำคำรหอประชมุเมืองไทยประกนัชีวิต   

เลขท่ี 250 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 
 

เปิดรับลงทะเบียน เวลำ 08.00 น. 
และปิดกำรลงทะเบียนทนัที เม่ือกำรประชมุเสร็จสิน้วำระสดุท้ำยท่ีมีกำรขอมติท่ีประชมุเทำ่นัน้ 

เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรลงทะเบียน โปรดน ำแบบแจ้งกำรประชมุซึง่พิมพ์บำร์โค้ด 

มำแสดงตอ่เจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

 

 

แนวทำงปฏิบตัิตนส ำหรับผู้ เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
 

แนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

                 ตำมท่ีมีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) บริษัทมี
ควำมหว่งใยตอ่สถำนกำรณ์ดงักลำ่ว จงึขอแจ้งให้ทรำบถึงแนวทำงปฏิบตั ิดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น พึ่งเดินทำงไป-กลบัจำกประเทศกลุ่มเส่ียง หรือมีอำกำร
เก่ียวกบัทำงเดนิหำยใจ สำมำรถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชมุ โดย
สง่มำท่ีส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท ตำมท่ีอยูข่องบริษัท (ด้ำนบนของหนงัสือเชิญประชมุ) 

2. บริษัทจะจดัตัง้จุดคดักรองพร้อมทัง้อุปกรณ์ต่ำงๆบริเวณด้ำนหน้ำห้องประชุม กรณีท่ี
พบผู้ มีควำมเส่ียงต้องขอสงวนสิทธิไม่อนญุำตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีควำมเส่ียงดงักล่ำว
เข้ำไปในห้องประชุม โดยท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วม
ประชมุแทนได้  

                 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำง
เคร่งครัด 

 

 

งดแจกของช ำร่วย เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยควำมโปร่งใสและเป็นแนวทำงท่ีหนว่ยงำนก ำกบั
ดแูลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกกำรแจกของช ำร่วยในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น อยำ่งไรก็ตำมบริษัท
ยงัคงจดัอำหำรวำ่งไว้รับรองส ำหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ เฉพำะท่ีมำเข้ำร่วมประชมุ 

(1 ทำ่นตอ่ 1 ชดุ) 
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ที่  สนล.005/2564   
 
       วนัท่ี 7 เมษายน 2564  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 13 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย  

1) ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 12 (ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 1) 
2) รายงานประจ าปี (One Report ประจ าปี 2563) ในรูปแบบ QR Code พร้อมสรุปข้อมลูทางการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 (ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3) 
3) ประวตัิของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ และกรรมการใหม ่
 (ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 5) 
4) ประวตัิของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 (ตามเอกสารประกอบ

วาระท่ี 7) 
5) ประวตัิกรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
6) ข้อบงัคบัของบริษัท เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7) การลงทะเบยีน หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะและการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามญั 
 ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 13 
8) แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 13 
9) แบบการลงทะเบียน (ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดน าเอกสารชุดนีม้าในวนัประชุมด้วย) 
10) ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
11) หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
12) ซองธุรกิจตอบรับ 

 
 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติก าหนดจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ครัง้ที่ 13 ในวันพุธที่  28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ชัน้ 2 เลขที่  250 

ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 12 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 12 เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดย
บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชมุ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครัง้
ที่ 12 เมื่อวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ     คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 และ
สรุปข้อมลูทางการเงิน ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบ
ปี  2563 ดงักลา่ว 
 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 42 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 และสรุปข้อมลูทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
 หนว่ย : บาท 

 ปี 2563 ปี 2562 
สนิทรัพย์รวม 25,585,326,797 23,207,352,194 
หนีส้นิรวม 20,156,776,300 17,639,787,452 
รายได้จากการรับประกนัภยั  รายได้จากการลงทนุและรายได้อื่นรวม 9,895,827,464 9,095,615,564 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 590,903,204 425,836,399 
ก าไรตอ่หุ้น 10.02 7.22 

 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ     คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุ
ส ารอง จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งในปี 2563 บริษัทไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีส ารองครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว อนึ่ง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลได้เป็นครัง้คราว และรายงานให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายก าหนด แต่การจ่าย เงินปันผลจะต้อง
ขึน้อยูก่บัผลก าไร แผนการลงทนุ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่ส าคญัที่เก่ียวข้อง  
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 จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 2563 จ านวน 590.9 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในอตัราหุ้นละ 4.51 บาท คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ 266.09 
ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นใน
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น มีข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี  ้

หนว่ย : บาท 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล   ปี 2563 ปี 2562 
ก าไรสทุธิส าหรับปี   590,903,204 425,836,399 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น   10.02 7.22 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 59,000,000 59,000,000 
จ านวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุ้น   4.51 2.90 
รวม จ านวนเงินปันผลจ่าย   266,090,000 171,100,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรส าหรับปี (ร้อยละ) 45% 40% 

  
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
ดงันี ้ 

 ไมจ่ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  

 จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 จ านวน 59 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้ นละ 4.51 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิปี 
2563 รวมเป็นจ านวนเงิน 266.09 ล้านบาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 10 มีนาคม 2564 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ซึง่การให้สทิธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 13 ซึง่การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม่ 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 13 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 6 ท่าน 
และเลอืกตัง้กรรมการใหม ่ดงันี ้
 5.1  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายโพธิพงษ์  ล า่ซ า ประธานกรรมการ 
2. นางสจิุตพรรณ  ล า่ซ า รองประธานกรรมการ 
3. นายชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ รองประธานกรรมการ 
4. นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน  กรรมการ 
5. นายประเวช  องอาจสทิธิกลุ กรรมการอิสระ 
6. นายบญุชยั  โชควฒันา กรรมการอิสระ  
   และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี
ลกัษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบ
ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตามหลกัการก ากบัดแูลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่บริษัทได้ก าหนดไว้  ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่
เก่ียวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 และ 

 
 5.2 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่ เพิ่มจากเดมิ 15 ทา่น เป็น 16 ทา่น คือ นายก าพล ศรธนะรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาถึง
คณุสมบตัิของกรรมการทัง้ 6 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 13  แล้ว มีความเห็นว่า
บคุคลทัง้ 6 ท่าน เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัทตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ( “ ส านกังาน ก.ล.ต. ”)  อีกทัง้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถท าประโยชน์ให้กบับริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่
ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 6 ท่าน ดงักลา่วข้างต้น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยอีกวาระหนึง่ 
 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่  เพิ่มจากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน  คือ นายก าพล 
ศรธนะรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  โดยมี
ประวตัิยอ่และข้อมลูที่เก่ียวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 5 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดย
อิสระได้สรุปความเห็นว่า กรรมการทัง้ 6 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของ
คณะกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว มี
คณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท กลา่วคือ เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ ก.ล.ต. ด้วยเหตุนี ้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 13 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการที่ครบก าหนดออจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 6 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยอีก
วาระหนึง่   

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ เพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท 1 ท่านจากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 
ท่าน คือนายก าพล ศรธนะรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท  ซึ่งเป็นกรรมการท่ีไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน
บริษัท  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  รวมทัง้อนมุตัิการมอบหมายให้บคุคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท
มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและ/หรือด าเนินการอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่นแปลงของกรรมการบริษัทเสร็จสมบรูณ์ 
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 วตัถุประสงค์และเหตผุล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนอยา่งละเอียด โดยค านึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
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คํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนให้สอดคล้องกบัสภาวะโดยทวัไปของตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั จึงเห็นสมควร

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ปี 2563 

1. ค่าตอบแทนประจาํคณะกรรมการบริษัท และค่าเบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

 1.1 ค่าตอบแทนประจําคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน/เดือน) 

- ประธานกรรมการ 60,000 50,000 

- รองประธานกรรมการ/ 

- ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 

50,000 40,000 

- กรรมการ 40,000 30,000 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ปี 2563 

 1.2 ค่าเบียประชมุคณะกรรมการชดุย่อย (บาท/ท่าน/ครัง)   

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการ 40,000 30,000 

- กรรมการ 30,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

- ประธานกรรมการ 40,000 30,000 

- กรรมการ 30,000 20,000 

ค่าตอบแทนประจําคณะกรรมการบริษัท และค่าเบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายในอตัราทีเพมิขึนจากปีทีผ่านมา 

2. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 8,000,000 

(จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2563) 

6,000,000 

(จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2562) 

ค่าบําเหน็จกรรมการ จ่ายในอตัราทีเพิมขนึเมอืเทียบจากปีทีผ่านมาเป็นจํานวน 2 ล้านบาท 

  

 - ค่าตอบแทนทีเป็นประโยชน์อืนใด  ไม่ม ี  

 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ซงึค่าตอบแทนทีเสนอเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขนัตอนการเสนอค่าตอบแทนทีได้กําหนดไว้ จึงเห็นสมควร

ให้เสนอต่อทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ตามเสนอ  

 จาํนวนเสียงทต้ีองใช้เพือผ่านมต ิ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม 

 

วาระท ี7  พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคับของ

บริษัทข้อ 43 ซงึกําหนดให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพจิารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีประจําปีของบริษัท

ทกุปี  

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตงัผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 

2564  เนืองจากพิจารณาแล้วว่า ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด มีความเป็นอสิระ เหมาะสม และปฏิบตัิหน้าทีด้วย

ความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่
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อย่างใด จึงได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

 รายช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่       จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือ 
         รับรองงบการเงินของบริษัท 
1. นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ  4812    - 2- 
2. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์  4951    -2- 
3. นางสาวรัตนา จาละ   3734    -2- 

และพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน 2,900,000 บาทโดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคน
ใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านกังาน ท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว ทัง้นี ้รายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีมี
ดงันี ้

 ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)    
  - ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,570,000 1,470,000 100,000 
  - สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล (รายไตรมาส) 750,000 750,000 - 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,320,000 2,220,000 100,000 
ค่าบริการอื่น (บาท)    
  - สอบทานรายงานการด ารงเงินกองทนุตามความเสีย่ง งวดหกเดอืน 
     เสนอตอ่คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

200,000 200,000 - 

  - ตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทนุตามความเสีย่งประจ าปี  
     เสนอตอ่คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

380,000 380,000 - 

รวมค่าบริการอื่น 580,000 580,000 - 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,900,000 2,800,000 100,000 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี คือ นางสาวณริศรา 

ไชยสวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4812 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 
4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,900,000 บาท เพิ่มขึน้
100,000 บาท หรือ ร้อยละ 3.6  เมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2563 
 ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทได้ และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ
ส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของ
บริษัทในอนาคต ดงักลา่ว 

เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนนเสียง 
   
วาระที่ 9  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 
 บริษัทจึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีจดัประชมุ ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นต้นไป ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนั
ประชุม หากท่านมีค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวาระใด สามารถสง่ค าถามไปยงั ส านกัเลขานกุารบริษัท 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
ทาง E-Mail: cso@muangthaiiinsurance.com หรือทางไปรษณีย์ ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2564 โดยระบช่ืุอ ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท์ ที่
สามารถติดตอ่กลบัได้ ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมค าถามสง่ให้ประธานกรรมการพิจารณาตามล าดบั และจะตอบ ค าถามที่
สง่มาลว่งหน้าในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้เพื่อให้การ
ลงทะเบียนการเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ท่านโปรดน าแบบการลงทะเบียน ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 9 พร้อม
หลกัฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีม้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนในครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และ
โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว พร้อมแนบหลกัฐานท่ีก าหนด คืนกลบัไปยงับริษัทลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัประชุม 
โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมา 
  
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นางนวลพรรณ  ล า่ซ า) 
 กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

mailto:cso@muangthaiiinsurance.com
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 12 
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  

ประชุมวันพฤหสับดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 
ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต 

เลขที่ 250 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
เร่ิมประชมุเวลา 10.10 น. 

นายโพธิพงษ์  ล ่าซ า ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ กลา่วต้อนรับและขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้โดยแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่ามีผู้

ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.4082 และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 

5.2672 รวมเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.6754 นบัจ านวนหุ้นรวมกันได้ 41,162,947 หุ้น จาก

จ านวนหุ้นทัง้หมด 59,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7677 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ถือว่าครบองค์

ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท จึงได้เปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 12 ต่อจากนัน้ ประธานฯ 

ได้ขอให้นางนวลพรรณ ล า่ซ า กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แนะน ากรรมการ และผู้สอบบญัชีของบริษัทที่เข้า

ร่วมประชมุในครัง้นี ้ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
 1.   นายโพธิพงษ์  ล า่ซ า                 ประธานกรรมการ 
 2.   นายชิงชยั หาญเจนลกัษณ์     รองประธานกรรมการ 
 3. นางนวลพรรณ  ล า่ซ า กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 4.   นายสาระ  ล า่ซ า                        กรรมการ            
 5.   นายชศูกัดิ์  ดเิรกวฒันชยั       กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                                                          และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
 6.   นายอโศก   วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
   และกรรมการตรวจสอบ 
 7.   นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย กรรมการ 
 8.   นางปณุฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
 9.   นายพิลาศ  พนัธโกศล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 10.   นายประเวช  องอาจสทิธิกลุ กรรมการอิสระ 
 11. นายบญุชยั  โชควฒันา กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 12. นายฮาน ม็อง ซวิ กรรมการ 

กรรมการท่ีเข้าประชมุมีจ านวน 12  ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด  14  ทา่น  โดยคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด 
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กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
กรรมการ 2 ทา่น คือ นางสจิุตพรรณ  ล า่ซ า  และ นายแฟรงก์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน ติดภารกิจในตา่งประเทศ ไมส่ามารถ
เข้าร่วมประชมุได้  
 
ตวัแทนจาก บริษัท ส านกังาน  อี วาย จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  
 นางสาวณริศรา  ไชยสวุรรณ และ นางสาวพทัธนิษย์  เหลยีววฒันกิจ  
 
 นอกจากนีย้งัมีผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  นางสาวศรุดา  ชยาคนัธนีรา   เลขานกุารบริษัท  และนางสาวจรีรัตน์ สร้อย
เสริมทรัพย์ ทนายความอิสระ ท าหน้าที่เป็นผู้สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนนเสยีงการประชมุ เข้าร่วมการประชมุครัง้นีด้้วย 
 ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ขอให้ นางสาวนยัน์ชนก สงัขวจิิตร ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ 
ตอ่ที่ประชมุดงันี ้

1. การออกเสยีงลงคะแนนผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้น ถือเป็น 1 เสียง 
สามารถออกเสยีงในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ได้เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้  

2. การประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออก
จากจ านวนเสยีงเห็นด้วยของผู้มีสทิธิออกเสยีง ทัง้ในท่ีประชมุ และมอบฉนัทะ 

3. หลงัจากประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิน้ จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละของผู้ ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ซึง่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้จ านวนเสยีงของ
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหลงัจากเปิด
ประชมุ และในระหวา่งวาระตา่ง ๆ 

4. ส าหรับกรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง และไม่มีการลงลายมือช่ือรับรอง หรือ
กรณีที่มีการแยกคะแนนเสยีง ยกเว้นกรณีคสัโตเดียนเทา่นัน้ท่ีสามารถแยกคะแนนเสยีงได้ หรือกรณีที่มีการขีดฆา่บตัรลงคะแนนทัง้
บตัร 

5. เพื่อความรวดเร็วและประหยดัเวลาของทา่นผู้ ถือหุ้น การออกเสยีงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะถามวา่มีผู้ใดไมเ่ห็นด้วย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นกา
เคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบตัรมารวบรวมนบัคะแนนตอ่ไป  

6. หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์จะซกัถามหรือเสนอความคิดเห็น ขอความกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุล เพื่อให้บนัทึกรายงาน
การประชมุได้โดยถกูต้องครบถ้วน  

7. หากท่านผู้ ถือหุ้นไม่ประสงค์จะอยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด แต่ต้องการรักษาสิทธิในการ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ต้องการ และมอบให้กบัเจ้าหน้าที่ก่อนออกจาก
ห้องประชมุ เพื่อจะได้ท าการรวบรวมและนบัคะแนนตอ่ไป  

เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพจิารณาตามระเบียบวาระตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 11 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 11 ซึ่ง บริษัท
ได้จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าก่อนการประชมุนีแ้ล้ว    
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
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 เมื่อไมม่ีผู้ ถือทา่นใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้สรุปผล
การนบัคะแนนเสยีง 
 มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 11 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 40,655,947 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.768070 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 507,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.231930 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 
 ประธานฯ ขอให้นางนวลพรรณ ล า่ซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน

ของบริษัทในรอบปี 2562 และสรุปข้อมลูทางการเงินตอ่ที่ประชมุ  
นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงันี ้  
บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้สิน้ 13,354.29 ล้านบาท  
เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 7,343.41 ล้านบาท  
โดยมีเบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได้ 6,903.44 ล้านบาท  
รายได้คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ  1,637.73 ล้านบาท  
รายได้จากการลงทนุและรายได้อืน่ 554.45 ล้านบาท  
รวม รายได้  9,095.62 ล้านบาท  
คา่สนิไหมทดแทนสทุธิ 4,106.83 ล้านบาท  
คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ  2,091.04 ล้านบาท  
คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัอื่นและคา่ใช้จา่ยด าเนินงานมีจ านวน  2,362.13 ล้านบาท 
รวมเป็นคา่ใช้จา่ย 8,560.00 ล้านบาท  
โดยสรุปบริษัทมีผลก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีจ านวน 425.84 ล้านบาท  
หากพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลผลการด าเนินงานของปี 2562 กับปี 2561 บริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ของเบีย้

ประกนัภยัรับรวมจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.5 เบีย้ประกนัภยัรับที่ถือเป็นรายได้ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.2 เนื่องจากการรับรู้
รายได้ของกรมธรรม์ที่มีการหดตวัในช่วงปีที่ผ่านมา ในปี 2562 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนสทุธิจ านวน  4,106.83 ล้านบาท คิด
เป็นอตัราสว่นสนิไหมร้อยละ 59.49 ของเบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได้ลดลงจากอตัราสว่นสินไหมส าหรับปี 2561 ที่มีอตัราร้อย
ละ 61.25 การลดลงของสนิไหมปี 2562 เป็นผลจากรายการสนิไหมรถยนต์ภาคสมคัรใจที่ลดลง  ในสว่นของค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกนัภยัอื่นลดลงร้อยละ 7.41 และคา่ใช้จ่ายด าเนินงานเพิ่มขึน้ 72.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.11 จากคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากร  

ก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ของบริษัทตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจ านวน 425.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 
จ านวน 10.25 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 2.47 สว่นรายได้และก าไรจากการลงทนุมีจ านวนสงูกว่าปีก่อนจ านวน 9.10 ล้านบาท 
หรืออตัราร้อยละ 1.78 รายได้ดงักล่าวสว่นใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบีย้รับของพนัธบตัรและหุ้นกู้  ก าไรจากการขายเงินลงทุน
ประเภทกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์ เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือ

หุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้
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 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงสดัส่วนของการรับประกันภยัตรง และสดัส่วนของการรับประกันภยัต่อของ
บริษัทเป็นอยา่งไร 

 นางปุณฑริกา ใบเงนิ กรรมการรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  ชีแ้จงวา่ เนื่องจากบริษัทมีผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย จึงท า
ให้สดัสว่นในการรับประกนัภยัไว้เอง และสดัสว่นของการรับประกนัภยัต่อ มีความแตกต่างกนัตามขนาด และลกัษณะของความ
คุ้มครอง เช่น การรับประกันภยัรถยนต์และการรับประกันอัคคีภัยในรายย่อย บริษัทจะมีการรับประกันภัยไว้เองในสดัส่วนที่
คอ่นข้างสงู สว่นการประกนัภยัในโครงการใหญ่ๆ บริษัทจะรับประกนัภยัไว้เองในสดัสว่นที่ไม่มากนกั ค่าเฉลี่ยการรับประกนัภยัไว้
เองจะอยูท่ี่ประมาณ 50 – 60 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ต้องพิจารณาจากความเสีย่ง และประเภทของการประกนัภยั 

 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสดัสว่นการรับท าประกนัภยัทางอากาศของบริษัทเป็นอยา่งไร 
 นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ บริษัทมีการรับประกนัภยัทางอากาศ  2 
ประเภท  คือ  1) ประกนัภยัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล  ซึ่งประกอบไปด้วยกลุม่ผู้ โดยสารของสายการบิน  เช่น  สายการบินบางกอกแอร์
เวย์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เวย์ เป็นต้น โดยผู้ โดยสารที่ซือ้ตั๋วผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือซือ้ผ่านทาง
เว็บไซต์สามารถซือ้ประกนัของบริษัทผา่นทางช่องทางดงักลา่วได้   2) การรับประกนัภยัทางอากาศและการขนสง่อื่นยงัมีไมม่ากนกั 
 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึงผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการลงทนุในประเทศลาวเป็นอยา่งไร 

นายวาสิต ล ่าซ า รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ชีแ้จงวา่ ผลประกอบการของบริษัท เอสที เมืองไทย ประกนัภยั จ ากดั (ST 
–MTI) ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเร่ิมก่อตัง้เมื่อปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของรายได้ มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องทกุปี ปีที่ผ่านมารายได้รวมของเบีย้ประกนัภยัรับอยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านกีบ ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนของธุรกิจที่วางไว้
ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้ บริษัทจะเร่ิมมีก าไรในปี 2564 จากผลที่ได้รายได้ใกล้เคียงกบัเปา้หมายที่วางไว้ 

นายสถาพร  ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตทุี่ท าให้ราคาตลาดตอ่หุ้นของบริษัทต ่ากวา่มลูคา่ทางบญัชี และจะมี
ผลตอ่ภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ตอ่ลกูค้าในการเลอืกซือ้ประกนัภยัหรือไม่ 

นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า มลูค่าทางบญัชีของบริษัท เมื่อสิน้ปี
2562 อยู่ที่ประมาณ 94 บาทต่อหุ้น ตามรายงานของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในไตรมาส 1 ผลประกอบการของ
บริษัทอยูใ่นระดบัท่ีดี  สว่นราคามลูค่าหุ้นทางบญัชี ณ สิน้ไตรมาส 1 อยู่ที่ประมาณ 79.86 บาทต่อหุ้น อนัเนื่องจากผลกระทบใน
สภาวะของตลาดหุ้นในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด 19 จึงท าให้มีการปรับตวัลดลงของมลูค่าเงิน อย่างไรก็
ตามจากสถานการณ์ที่ปรับตวัในทางที่ดีขึน้ ท าให้มลูค่าหุ้นทางบญัชี ณ วนัที่ 25 พฤษภาคม 2563 น่าจะปรับตวัดีขึน้สงูกว่า 80 
บาทต่อหุ้น ผลประกอบการในไตรมาส 1 ยอดก าไรสทุธิของบริษัทเพิ่มขึน้ถึง 73 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิไตรมาส 1 ปี 
2562  รวมทัง้การเติบโตจากรายได้ของยอดขายสทุธิอยู่ที่ 27 เปอร์เซ็นต์เช่นกนั ในเร่ืองของการเคลื่อนไหวของมลูค่าหุ้นค่อนข้าง
ต ่ากวา่ธุรกิจอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัเนื่องจากจ านวนหุ้นของบริษัทสว่นใหญ่จะอยู่ในกลุม่ของผู้ ถือหุ้นที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยน
มือ และเป็นกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (Strategic Partner) ซึ่งส่วนใหญ่จะถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อาทิ เช่น 
AGEAS  INSURANCE INTERNATIONAL NV.  บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั และกองทนุตา่ง ๆ  

นายสถาพร  ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึงสาเหตทุี่บริษัทไม่น าอตัราการค านวณภาษีเงินปันผลร้อยละ 30 
มาใช้ให้หมดก่อนที่จะน าวิธีการจดัการและวดัมลูคา่ของสนิทรัพย์ FIFO มาใช้ 

นางปุณฑริกา ใบเงนิ กรรมการรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ชีแ้จงวา่ เนื่องจากโครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบ 
ด้วย รายได้จาการรับประกนัภยั และ รายได้จากเงินลงทนุ ซึ่งรายได้จากเงินลงทนุ จะเป็นรายได้ที่มาจากดอกเบีย้และเงินปันผล 
ซึ่งมีวิธีการค านวณภาษีที่แตกต่างกับรายได้ในส่วนที่เป็นก าไรจากการรับประกันภยั เพราะในเงินลงทนุบางส่วนจะมาจากการ
สนบัสนนุบริษัทจากทาง BOI ในเร่ืองอตัราภาษี จึงสง่ผลให้การค านวณภาษีไม่เป็นไปตามปกติ จึงเป็นเหตใุห้เงินปันผลที่ผู้ ถือหุ้น
ได้รับมีอตัราภาษีที่แตกตา่งกนัตามที่มาของเงินปันผลของบริษัท 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  
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วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  
ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล า่ซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอรายละเอียดการจ่ายปัน

ผลระหวา่งกาลและจะไมม่ีการจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติมอีกส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้ตามข้อบงัคบัของบริษัท

ข้อบงัคบั 46 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2563 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ก าไรสทุธิของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 425.84 ล้านบาท ในอตัราหุ้นละ 2.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 171 ล้าน
บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล  
(Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่ว ในวนัท่ี 16 เมษายน 2563 อตัราและวนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 26 
กุมภาพนัธ์ 2563 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการเสนอการจ่ายปันผลประจ าปี 2562 อีก และขอให้นางปณุฑริกา ใบเงิน 
กรรมการรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส น าเสนอการจดัสรรก าไรสะสมตอ่ที่ประชมุ  
 บริษัทมีส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 59 ล้านบาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จากผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 2562 จ านวน 425,836,399 บาท  

ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรยกมา ณ 1 มกราคม 2562 3,399,433,216 บาท 
บวก ก าไร(ขาดทนุ)ประจ าปี 2562 25,836,399 บาท 
หกั  ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 28,503,251) บาท 
ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ 31 ธนัวาคม 2562 3,796,766,364 บาท 

หกั ก าไรสะสมที่จ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 2562  (166,380,000) บาท 
หกั  เงินปันผลที่จะขอเสนอจ่ายในครัง้นี ้  (171,100,000) บาท 
ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอื 3,459,286,364 บาท 
 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง   
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือ

หุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้
นายสถาพร  ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นวา่ วาระการรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลนี ้ควรเสนอเพื่อขอ

อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น ตามที่ปฏิบตัิเป็นประจ าทกุปี 
นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตามที่ก าหนด โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้บริษัท
จดทะเบียน สามารถด าเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นการพิเศษได้ ซึ่งในเร่ืองนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลนี ้จะเป็นการช่วยแบง่เบาภาระของผู้ ถือหุ้น และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น จากการ
ปิดสมดุทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 2.90 บาท โดยก าหนดจ่ายในวนัที่ 16 
เมษายน 2563 ซึง่เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และบริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม
อีกส าหรับผลการด าเนินการปี 2562 คิดเป็นค่าเฉลี่ยอตัราเงินปันผลตอบแทน ณ สิน้ปี (Yield) เท่ากบั 3.41 เปอร์เซ็นต์ และเนื่อง
ด้วยธุรกิจประกัน ถือเป็นธุรกิจประเภทกึ่งสถาบนัการเงิน ซึ่งในปลายปี 2562 บริษัทได้น าเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุระยะที่ 2 
(RBC2) มาใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิตามประกาศของส านกังาน คปภ. จึงเป็นผลให้อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ (CAR 
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Ratio) ของบริษัทปรับลดลงตามเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นขึน้ อีกทัง้วิกฤติการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึน้มีผลให้บริษัทต้องให้ความส าคญัใน
การรักษาสภาพคลอ่งให้มากที่สดุ เพื่อรองรับสถานการณ์อนัคาดไมถ่ึงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต  

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และอ้างอิงถึงประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด -19 ซึ่ง
อาจมีผลตอ่การจดัประชมุของนิติบคุคล พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วนัที่ 4 มีนาคม 2563 โดยก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดั ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจนท าให้เกิดเหตุขัดข้อง ไม่สามารถจัดประชุม หรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด และเมื่อได้ด าเนินการจดัประชมุแล้ว ให้มีหนงัสอืชีแ้จงเหตผุลยื่นตอ่นายทะเบียนเป็นรายกรณีไป และเพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล บริษัทจดทะเบียนสามารถใช้ทางเลอืกในการประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ซึ่งอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัทได้ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 โดยให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2562 และไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2562 ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2562  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562   

ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอรายละเอียดพิจารณา
อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดงันี ้เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้อง
จดัให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รองรับทัว่ไป ดงัปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือ
หุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นายอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตทุี่จ านวนเงินส ารองของบริษัทในสว่นการรับรู้รายได้ มีจ านวนค่อนข้าง
สงู อยากทราบวา่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนกลบัมาจากเงินในสว่นท่ีส ารองนีห้รือไม ่

นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า การลงทุนของบริษัทจะเป็นไปตาม
ประเภทและสดัส่วนของการลงทุน ตามเกณฑ์ที่ส านกังาน คปภ. ก าหนด ซึ่งปัญหาของการลงทุนในปีนี ้คือดอกเบีย้ที่ลดลง
คอ่นข้างมาก ในสว่นของพนัธบตัรรัฐบาล และเงินฝากในสถาบนัการเงิน ที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสงูก็เร่ิมครบสญัญา ซึ่งในช่วงนี ้
คงเป็นไปได้ยากที่จะได้ผลตอบแทนดังที่ผ่านมา  เนื่องจากผลของดอกเบีย้ที่ลดลงทัว่โลก ในส่วนของการลงทุนในหุ้นกู้  ตาม
นโยบายของคณะกรรมการการลงทนุ ก าหนดให้บริษัทลงทนุในหุ้นกู้ ในกลุม่ทีม่ีความเสีย่งน้อย (Rating A- เป็นขัน้ต ่า) เทา่นัน้ และ
บริษัทไมม่ีการลงทนุในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) สว่นการลงทนุในหุ้น บริษัทมีการลงทนุที่ไม่มากนกั แต่สง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1 คอ่นข้างมาก สาเหตอุนัเนื่องมาจากสภาวะตลาดหุ้นท่ีลดลงอย่างรุนแรง ใน
ขณะเดียวกนับริษัทได้มีการท าการทดสอบในภาวะวิกฤติ (Stress Test) หากเกิดเหตกุารณ์วิกฤติในอนาคตจะไม่มีผลกระทบต่อ
เงินกองทุนของบริษัท ส่วนการลงทุนในกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ (Property Fund)  ที่ผ่านมา บริษัทประกันชีวิต และ บริษัท
ประกันภัย มีผลตอบแทนจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ค่อนข้างสูง แต่ขณะนีก้ารลงทุนในกองทุนใน
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อสงัหาริมทรัพย์(Property Fund) ซึ่งได้รับผลกระทบต้องเฝา้ระวงัและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทัง้นีท้างบริษัทได้ให้ความใสใ่จ
เป็นพิเศษ โดยพบวา่มีบางรายที่ขอเลือ่นก าหนดการจ่ายผลตอบแทน (Delay) ออกไป  

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีเงินส ารองในส่วนของเงิน
รับประกนั ซึง่เวลาที่มีการท าประกนัภยัอายคุวามคุ้มครอง 12 เดือน การรับรู้รายได้ จะเป็นไปตามระยะที่เดินหน้า ซึง่ในปีที่ผ่านมา 
บริษัทมีเงินท่ียงัอยูใ่นสว่นท่ีรอการรับรู้รายได้ จึงต้องตัง้เป็นเงินส ารอง และจะสามารถรับรู้เป็นรายได้จากการรับประกนัภยัในปีนี  ้
ตามปกติเบีย้ประกันภัยรับจะถูกหักด้วยเบีย้ประกันภัยที่ยังไม่ถือว่าเป็นรายได้ ซึ่งจะเป็นเบีย้ประกันภยัรับสุทธิ ที่เป็นรายได้
ตอ่เนื่องไปในอนาคต 

นายอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึงการลงทนุของบริษัทกบับริษัทอื่น นอกจากที่ได้ลงทนุกบั บริษัท สกาย 
ไอซีที จ ากดั (มหาชน)  

นางนวลพรรณ  ล ่าซ า  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้มีการลงทุนกับบริษัท 
สกาย ไอซีที จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12.80 บาท นบัวา่เป็นการลงทนุครัง้แรกของบริษัท ที่ลงทนุกบัหุ้นที่
อยูใ่นตลาด MAI เป็นบริษัทท่ีมีความช านาญในเร่ือง IT ซึง่เป็นการลงทนุในบริษัทที่มีศกัยภาพด้านดิจิทลั  ภายหลงัจากเกิดภาวะ
โควิด การลงทนุในด้านดิจิทลันบัเป็นโอกาสที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากเมื่อต้นปี บริษัทเป็นบริษัทประกนัภยัเพียงราย
เดียวที่ได้ขายประกนัภยัผา่น แอปพลเิคชัน่ของบริษัท การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย (AOT) โดยเสนอให้ขายประกนัอบุตัิเหตุ
สว่นบคุคลอนัเนื่องมาจากสภาวะโควิดให้กบัผู้ โดยสารที่เดินทางข้ามประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน่ของ AOT และบริษัทยงัได้รับเอก
สิทธ์ินี ้ เป็นระยะเวลา 3 ปี จากเหตกุารณ์นีท้ าให้บริษัทได้มีโอกาสเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กบับริษัท สกาย 
ไอซีที จ ากดั (มหาชน) และพิจารณาร่วมลงทนุกบับริษัท สกาย ไอซีที จ ากดั (มหาชน) ในลกัษณะ Private Investment 
 นายอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงผลกระทบจากการที่บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 
9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9) กบัฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า (IFRS 16) เป็นอยา่งไร  

นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จดัการอาวุโส ได้ชีแ้จงว่า เร่ืองของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9) ซึง่ในสว่นของสถาบนัการเงินการธนาคารและบริษัทหลกัทรัพย์ ได้มีผลบงัคบัใช้เมื่อ
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 แตใ่นกลุม่ของธุรกิจประกนัภยัได้ใช้แนวทางปฏิบตัิที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ยงัไม่ได้ใช้ตามหลกัปฏิบตัิ 
IFRS 9 เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  น ามาใช้เฉพาะในเร่ืองของการประเมินการด้อยค่า และความเสี่ยงด้านเครดิต  สว่นในด้านการจดั
กลุม่สนิทรัพย์การลงทนุยงัคงใช้หลกัปฏิบตัิ ซึง่ในสว่นนี ้บริษัทก็มีการปรับปรุงบญัชีเฉพาะในบางสว่น โดยสรุปไม่มีผลกระทบที่มี
นยัส าคญัจากแนวปฏิบตัินี ้  ส าหรับภาคธุรกิจประกนัภยัจะน า IFRS 9 มาบงัคบัใช้พร้อมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เร่ืองสญัญาประกนัภยั (IFRS 17)  ซึง่คาดวา่จะบงัคบัใช้ในปี 2567 
 นายอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงรายได้และการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนจากการท่ีบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการ
รับประกนัภยัสขุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะคา่บ าเหน็จนายหน้าวา่เป็นอยา่งไร 

นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า การรับประกนัภยัโควิด ในช่วงแรก 
บริษัทไม่ได้มีแผนที่จะออกผลิตภณัฑ์การรับประกนัภยัโควิด แต่เนื่องจากบริษัทได้มีโอกาสพดูคยุกบับคุลากรทางการแพทย์ของ
สถาบนับ าราศนราดูร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ดูแลผู้ ป่วยที่ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทางบริษัทจึงพิจารณาและออก
กรมธรรม์ประกันภยัโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของสถาบนับ าราศนราดรูเป็นกรณีพิเศษ ภายในระยะเวลา 100 วนั 
รวมจ านวนกรมธรรม์ทัง้สิน้ 304 ฉบับ และภายหลงัได้มีบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลรามา และโรงพยาบาลจุฬา ขอให้บริษัทท าการออกแบบกรมธรรม์ประกนัภยัโควิด ซึ่งทางบริษัทได้ท าการหารือกับ
ทีมงานท่ีเก่ียวข้อง จึงได้พิจารณาออกผลิตภณัฑ์ประกนัภยัโควิด-19 จ านวนกรมธรรม์ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัที่เป็นบคุคลทัว่ไปมี
จ านวนกรมธรรม์ประมาณ 450,000 ฉบบั ในจ านวนนีไ้มน่บัรวมกบัจ านวนกรมธรรม์ของผู้ เอาประกนัภยัที่เป็นการประกนักลุม่จาก
บคุลากรทางการแพทย์รวม 8 โรงพยาบาล สว่นในเร่ืองการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ณ ขณะนีม้ีผู้ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทัง้สิน้ 
31 ราย และบริษัทได้จ่ายคา่สนิไหมไปแล้ว ประมาณ 22 ราย เนื่องจากกรมธรรม์ของบริษัทมีระยะเวลาการรอคอย 14 วนั ส าหรับ
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กรมธรรม์แผนแรก “เจอจ่ายจบ 200,000 บาท” ซึ่งจะครบสญัญาความคุ้มครองในเดือนมีนาคม 2564 ส่วนในเร่ืองการรองรับ
ความเสีย่งจากการรับประกนัภยัโควิด บริษัทได้ท าการประกนัภยัตอ่ ส าหรับรายละเอียดของการท าประกนัภยัตอ่ และขอให้นายวา
สติ  ล า่ซ า รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส เป็นผู้ ชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้

นายวาสิต ล ่าซ า รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ได้ชีแ้จงว่า ในการเตรียมความพร้อมเร่ืองการรับประกนัภยัโควิด บริษัท
ได้ท าแบบจ าลองในเร่ืองของต้นทนุคา่สนิไหมและโอกาสในการเกิดความเสียหาย ที่สอดคล้องกบัค่าเบีย้ประกนัภยั และมีการท า
ประกนัภยัต่อ ซึ่งบริษัทมีการท าสญัญาท าประกนัภยัต่อแบบ Quota share กบับริษัทประกนัภยัต่อที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือใน
ระดบั AA- สดัสว่นท่ีบริษัทได้ท าประกนัภยัตอ่ประมาณ 85%-95% รวมทัง้มีการท าการคุ้มครองความเสยีหายสว่นเกิน (Excess of 
loss) เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษัทมีการรองรับความเสีย่งอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี  

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้จากค่าความนิยมของบริษัทซึ่งไม่มีการ
เคลือ่นไหวจากปีที่ผา่นมา 

นางปุณฑริกา ใบเงนิ กรรมการรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ได้ชีแ้จงว่า ค่าความนิยมที่บนัทึกไว้ เกิดจากการควบรวม
ของบริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั กบั บริษัท ภทัรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 20 มิถนุายน 2551 ซึ่งขณะนัน้มีการ
ประเมินมลูคา่การควบรวม และมีสว่นตา่งของมลูคา่ในการซือ้ขายและได้บนัทกึไว้เป็นคา่ความนิยมตามที่แสดงในสว่นของผู้ถือหุ้น 
ในการประเมินการด้อยคา่ของคา่ความนิยม บริษัทมีการท าการประเมินในช่วงกลางปีเป็นประจ าทกุปี ซึง่เป็นการประเมินศกัยภาพ
ของธุรกิจที่เกิดจากการควบรวมกิจการ โดยจะประเมินจากผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกบัแผนธุรกิจ  5 
ปี และเพิ่มข้อมลูอีกรวมเป็น 25 ปี ซึ่งต้องใช้ข้อมลูทัง้ในเร่ืองอตัราดอกเบีย้ ผลตอบแทนที่คาดหวงัของอตุสาหกรรม และความ
เสีย่งทางธุรกิจ โดยน าผลการประเมินมลูคา่มาเปรียบเทียบกบัมลูคา่ทางบญัชี ที่ผา่นมายงัไมม่ีการด้อยคา่  ปีที่บริษัทควบรวมคือปี 
2551 เป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนมาตรฐานทางทางด้านการบญัชี จากเดิมที่ให้ตดัจ่ายในระยะเวลา 20-25 ปีมาเป็นการท าการ
ประเมินการด้อยคา่ซึง่ก็สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9) ฉะนัน้บริษัท
จึงไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปลีย่นมลูคา่ความนิยม 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า ณ วนัที่ควบรวมบริษัทมีเงินกองทนุอยู่ที่ 823 ล้านบาท ถ้าหากบริษัท
จะน าเงินท่ีเป็นสว่นของเงินกองทนุนีม้าจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรือไม ่

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้ จัดการอาวุโส ได้ชีแ้จงว่า จ านวนเงินดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ
เงินกองทนุจะเอามาใช้จ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมวา่ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย เมื่อปี 2561 มียอด
ขาดทนุจ านวน 358,650,359 บาท สว่นในปี 2563 มีก าไรจ านวน 89,902,569 บาท เงินลงทนุเผื่อขายเป็นเงินทนุประเภทไหน 

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้ชีแ้จงว่า ในสว่นของเงินลงทุนมีการจดักลุ่มไว้หลาย
ประเภท ในส่วนของบริษัทจะมี 2 ประเภท คือ หลกัทรัพย์ที่ถือจนครบก าหนด (Held to Maturity) และ หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
(Available for sale) ซึง่มลูคา่ของจะปรับตามราคาตลาด( Mark to Market) เสมอ ถ้าสภาวะราคาในตลาดหลกัทรัพย์ลดลง มีผล
ให้มลูค่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง แต่ถ้าเมื่อใดราคาในตลาดหลกัทรัพย์เพิ่มขึน้ ก็ส่งผลให้มลูค่าเปลี่ยนแปลงสงูขึน้ตามไป
ด้วย 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือ
สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้สรุปผลการนบัคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยเสยีงข้างมาก อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 40,656,647 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.768091 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 507,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.231909 
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บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม่ 
 ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ น าเสนอรายละเอียดการ
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และเลอืกตัง้กรรมการใหม ่ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 
 นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล
และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงได้อยา่งเป็นอิสระ จึงได้ขอเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอช่ือออกจาก
ห้องประชมุก่อนการพิจารณาวาระนี ้ซึง่ได้แก่ 
 1.  นายชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั  กรรมการอิสระ 
 2.  นายสาระ ล า่ซ า  กรรมการ 
 3.  นายฮาน ม็อง ซิว  กรรมการ 
 
 ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในอตัรา  1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งบริษัท ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจ ารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตามหลกัการก ากบัดแูลที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่บริษัทได้ก าหนดไว้  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมความเห็นของ
กรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบตัิที่เหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง เห็นควรเสนอให้เลอืกตัง้กรรมการทัง้  3  ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย อื่น ๆ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่   
 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ คือ นายธนวรรธน์  พลวิชัย  เป็นกรรมการและ
กรรมการอิสระและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทแทนนายกฤษฎา ล า่ซ า กรรมการท่ีลาออก  
 ทัง้นีน้ายธนวรรธน์ พลวิชยั ให้เป็นกรรมการที่ไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยประวตัิย่อและข้อมลูที่เก่ียวข้อง
ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
แล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้สรุปผลการนบัคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
1. นายชศูกัดิ์ ดิเรกวฒันชยั    

เห็นด้วย จ านวน 40,647,851 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.746722 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 8,796 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.021368 
งดออกเสยีง จ านวน 507,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.231909 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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2. นายสาระ ล า่ซ า    
เห็นด้วย จ านวน 40,378,559 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.092525 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 278,088 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.675565 
งดออกเสยีง จ านวน 507,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.231909 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

3. นายฮาน ม็อง ซิว    
เห็นด้วย จ านวน 40,648,047 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.747199 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 8,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.020892 
งดออกเสยีง จ านวน 507,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.231909 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
4. นายธนวรรธน์  พลวิชยั     

เห็นด้วย จ านวน 40,656,647 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.768091 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 507,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.231909 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยเสยีงข้างมากเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน   คือ นายชูศกัดิ์ 
ดิเรกวฒันชยั นายสาระ ล ่าซ า และนายฮาน ม็อง ซิว กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และเลือกตัง้กรรมการใหม ่
จ านวน 1 ท่าน คือ นายธนวรรธน์ พลวิชัย เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ โดยไมม่ีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ตามที่เสนอ  
 ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับกรรมการใหม่ และแสดงความยินดีต่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท 

 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
 นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
  1. คา่ตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษัท และคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ปี 2563 จ่ายในอตัราเดิมเทา่กบัปีที่
ผา่นมาได้แก่ 
 1.1 คา่ตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษัท 
                                - ประธานกรรมการ  50,000  บาท/เดือน 
                                - รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการ  40,000  บาท/เดือน/ทา่น 
                                - กรรมการ   30,000  บาท/เดือน/ทา่น 
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 1.2    คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย     
          คณะกรรมการตรวจสอบ  
                                - ประธานกรรมการ 30,000  บาท/ครัง้  
                                - กรรมการ 20,000  บาท/ครัง้/ทา่น 
    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
                                - ประธานกรรมการ 30,000  บาท/ครัง้ 
                                - กรรมการ 20,000  บาท/ครัง้/ทา่น 
 2. คา่บ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2563 ซึง่จ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2562 เป็นเงินทัง้สิน้ 6,000,000 บาทซึ่งจ่าย
ในอตัราเดิมเทา่กบัปีที่ผา่นมา 

            - คา่ตอบแทนที่เป็นประโยชน์อื่นใด ไมม่ี 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือ

สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานกุารบริษัทสรุปผลการนบัคะแนนเสยีง 
มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 40,656,647 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.768091  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสยีง จ านวน 507,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.231909  
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ -  
ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอให้ นายชศูกัดิ์  ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอียดการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงรายละเอียดวา่  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 43 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัททกุปี โดยในปีนีจ้ากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ท าให้การน าระบบ
การเงินการบญัชีใหม่ หรือ  Enterprise Resource Planning ( ERP ) ที่จะน ามาใช้งานในปีนีถ้กูเลื่อนออกไปเป็นต้นปี 2564  
ทางบริษัท ส านกังาน   อีวาย จ ากดั  จึงแจ้งปรับลดค่าสอบบญัชีของในปี 2563 ของบริษัทลดลงเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
ทัง้นีบ้ริษัทฯได้มีการแจ้งข่าวเผยแพร่เพิ่มเติมในเร่ืองการปรับลดค่าสอบบญัชีของบริษัทในปี 2563 ผ่านทางการแจ้งข่าวตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   เมื่อวนัที่  12  พฤษภาคม  2563    คณะกรรมการบริษัท   ขอเสนอให้แต่งตัง้ นางสาวรัชดา ยง
สวสัดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขท่ี 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 
3734  และ/หรือ นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812  แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,800,000 บาท โดย
ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความ เห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่
ผู้ สอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
ส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 
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โดยมีรายละเอียดของคา่สอบบญัชีดงันี ้ 
- ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,470,000   บาท 
- สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลรายไตรมาส  750,000  บาท 
- สอบทานรายงานการด ารงเงินกองทนุตามความเสีย่งงวดหกเดือนเสนอตอ่ 200,000 บาท   
 คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  
- ตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทนุตามความเสีย่งประจ าปีเสนอตอ่ 380,000   บาท    
 คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั       

               เพิ่มขึน้  200,000 บาท จากปีที่ผา่นมา 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือ

สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานกุารบริษัทสรุปผลการนบัคะแนนเสยีง 
มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยเสยีงข้างมากอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2563 

ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 40,656,647 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.768091 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 507,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.231909 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

ประธานฯ ขอให้ นางสาวศรุดา ชยาคนัธนีรา เลขานกุารบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัท ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา เลขานกุารบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเร่ืองการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที่ 4 
คณะกรรมการ ข้อ 23 และหมวดที่ 5 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 32 ในเร่ืองการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท และการ
เรียกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่ เก่ียวข้องก าหนด จึงขอแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 และหมวดที่ 5 การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 32 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบักฎหมายที่บงัคบั
ใช้ในปัจจบุนั 

เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้
(ก) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 
ตามประกาศพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2563 (“พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์”) ในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2563 ซึ่งได้ยกเลิก ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 
74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัที่ 27 มิถนุายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศ คสช. 74/2557”) ทัง้นี ้บทบญัญัติ
ของพระราชก าหนดดงักลา่วเป็นการผ่อนคลายข้อจ ากัดและอ านวยความสะดวกในการจดัประชุมต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จ ากดั จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 23 เพื่อให้บริษัทสามารถจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้ 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 

ข้อ 23. “ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนด วนั เวลา 
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุม

ข้อ 23. “ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนด วนั เวลา สถานที่ที่ประชุม
นัน้อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นที่ตัง้
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นัน้อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็น
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงได้ หาก
ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานมิได้ก าหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตัง้
ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีประชมุ” 

ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัอื่นทัว่ราชอาณาจกัร หรือ
ก าหนดให้จดัการประชมุคณะกรรมการผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้ ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์และวิธีการประชุมให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่
กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องก าหนด หากประธานกรรมการ หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานมิได้ก าหนดสถานที่
ประชุม ให้ใช้สถานที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่
ประชมุ” 

 
 (ข) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที่ 5 การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 32  

 ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้เพื่อให้สอดคล้องกบับทบญัญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ เร่ืองสิทธิในการเรียก
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 

ข้อ 32. “ให้มีการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน
นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้น
คราวอื่นนอกจากนี ้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั ในกรณี
จ าเป็นหรือสมควร คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ใน
หนงัสือขอให้เรียกประชุมนัน้ ต้องระบุเหตุผลในการขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการจะจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้ รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น” 

 

ข้อ 32. “ให้มีการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบั
แต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่น
นอกจากนี ้ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั  
                ในกรณีจ าเป็นหรือสมควร คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลาย
คนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวน
หุ้ นที่ จ าหน่ายได้ทั ง้หมด จะเ ข้า ช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเ ร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า 
(45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกัน 
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34  
ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือ
หุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นายสถาพร  ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า การขออนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัข้อที่ 23 หมายถึงการประชุมคณะกรรมการ
หรือการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

นางสาวศรุดา  ชยาคันธนีรา เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า การแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 23 เป็นการแก้ไขส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่เก่ียวข้องและบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสต์ามที่ได้น าเสนอ 

นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การแก้ไขข้อบังคบัข้อ 23 เป็นเร่ือง
เก่ียวกับการประชุมกรรมการ และข้อ 32 เป็นเร่ืองเก่ียวกับการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติมในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้เกิด
เหมาะสม ซึง่ที่ผา่นมาบริษัทได้มีการจดัประชมุคณะกรรมการโดยใช้การประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ตามที ่พ.ร.ก.ฉกุเฉินก าหนด 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือ
สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานกุารบริษัทสรุปผลการนบัคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 และแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 32 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 40,656,647 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.768091 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 507,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.231909 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9  รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต    
 ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
นโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต ตอ่ที่ประชมุ 

นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกบันโยบายและแผนการ
ด าเนินงานของบริษัทในอนาคต ดงันี ้
กลยทุธ์องค์กรโดยรวมของ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
กลยทุธ์ทางด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย   

 มุง่เน้นการขยายงานผา่นช่องทางการขายตรงผา่นดิจิทลัให้มากยิ่งขึน้ ทัง้การพฒันา Online Platform “MTI Connect” 
ที่ซือ้ประกนัภยั Online ได้แบบ Real Time โดยกลุม่ลกูค้ารายยอ่ย 

 มุ่งเน้นพนัธมิตรที่มีความเช่ียวชาญและสร้าง Business Model ร่วมกนัในการขายและขยายตลาดเข้าสู ่New Eco 
System เพื่อตอ่ยอดสูฐ่านลกูค้าใหม่  

 ยงัคงมุ่งเน้นการขยายฐานลกูค้ารายย่อย โดยเน้นช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีก าไรผ่านทกุช่องทางการจดัจ าหน่ายที่
หลากหลาย เช่น ช่องทางธนาคาร ช่องทางตวัแทน นายหน้า ช่องทางลกูค้าตรง 

 สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจในการรองรับและขยายงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างการเข้าถึงแหลง่งานใหม่ๆ เพิ่ม
มากยิ่งขึน้ จากแผนงานการลงทนุ Mega Project 

กลยทุธ์ทางด้านการตลาดและผลติภณัฑ์  

 ก าหนดนโยบายการปรับราคาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัต้นทนุท่ีแท้จริงในแตล่ะผลติภณัฑ์ เช่น ประกนัภยัรถยนต์ซ่อม
ห้าง การประกนัภยัสขุภาพและประกนัภยัอบุตัิเหตบุางช่องทางบาง Segment เป็นต้น เพื่อเพิ่ม UW Margin  
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 มุ่งเน้นรักษาและสร้างการเติบโตไปในทกุผลิตภณัฑ์ที่มีก าไร ซึ่งยงัคงเน้นไปยงั ผลิตภณัฑ์ส าหรับกลุม่ลกูค้ารายย่อย 
เช่น การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ  

 รักษางานตอ่อายทุี่ดีและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเดิม 

 พฒันาแผนการตลาดแบบแยกตามกลุม่เปา้หมายและช่องทางการจ าหนา่ย  

 สร้างและสง่เสริมภาพลกัษณ์ของ Brand “เมืองไทยประกนัภยั” ให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน
ช่องทางการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ 

 
 
กลยทุธ์ทางด้านเทคโนโลยีและพฒันากระบวนการ  

 ปรับปรุง Data Governance และระบบรวมถึงกระบวนการจดัการ Data ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการขยาย
ฐานลกูค้าและเพิ่มรายได้ 

 ศึกษานวตักรรมใหม่ๆ รวมทัง้พฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานในแต่ละขัน้ตอนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน เช่น Business Process Management, Robotic Process Automation,  Mobile 
Application และ Open API เป็นต้น เพื่อลดระยะเวลาการด าเนินงานให้กระชับ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กบัลกูค้า/
ผู้ใช้บริการ และช่วยลดคา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

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

กลยทุธ์ทางด้านบคุลากร   

 จดัตัง้โครงการทางด้านการพฒันาบคุลากรขององค์กรในระยะยาว เน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานทกุระดบั ไม่
วา่จะเป็นความรู้ด้านประกนัภยั และความรู้ทางด้านการบริหารการท างานเพื่อการบริการลกูค้าที่ดียิ่งขึน้ 

 จดัท าแผนงานความก้าวหน้าทางอาชีพของพนกังาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ พร้อมกับการพฒันา
ความรู้ พฒันาศกัยภาพของพนกังานในองค์กร ให้สามารถเติบโตและมีความก้าวหน้าทางอาชีพ 

 วางแผนก าลงัคนให้มีความชดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรม และ น าหลกัการบริหารองค์กรแบบมุง่เน้นผลงาน ที่สนบัสนนุการ
ด าเนินงานขององค์กรให้บรรลตุามเปา้หมาย 

 มุ่งเน้นการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร และสง่เสริมค่านิยมขององค์กรให้เป็นหลกั เพื่อสร้างค่านิยม “เมืองไทยหวัใจ
บริการ” เพื่อสร้างความเป็นเลศิสงูสดุด้านการบริการ 
นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กลา่วขอบคณุผู้บริหารระดบัสงูที่เสยีสละยอม

ลดเงินเดือนลง 15% เป็นระยะเวลา 3 เดือน และขอให้นายวาสติ  ล า่ซ า รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส เป็นผู้ ชีแ้จงกลยทุธ์ทางด้าน
การลงทนุและขยายตลาดตา่งประเทศ 

นายวาสิต  ล ่าซ า รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ชีแ้จงรายละเอียดกลยทุธ์ทางด้านการลงทนุและขยายตลาดตา่งประเทศ 
ดงันี ้

สปป.ลาว (ST-MTI) 

 ได้มีการลงทนุในสดัสว่น 22.5% ท าให้เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดใน สปป. ลาว รวมทัง้โครงการท่ีเป็นการลงทนุจาก
ประเทศไทย โดยในปี 2562 มีเบีย้ประกนัภยั 71 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 113 จากปี 2561  ที่มีเบีย้ประกนัภยั 32 ล้าน
บาท และเติบโตร้อยละ 373 จากปี 2560 ที่มีเบีย้ประกนัภยั 15 ล้านบาท 

เมียนมาร์  
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 ได้รับการอนญุาตให้จดัตัง้ส านกังานผู้แทนในปี 2560 และในปี 2562 ประเทศเมียนมาร์ได้มีการออกประกาศให้นกัลงทนุ
ตา่งชาติที่มีส านกังานผู้แทนแล้ว สามารถขออนญุาตลงทนุในธุรกิจประกนัภยัได้ โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาและ
มองหาพนัธมิตรที่มีความเหมาะสม รวมถึงวิสยัทศัน์ นโยบายการด าเนินงาน และกลยทุธ์ที่สอดคล้องกบับริษัท เพื่อการ
ลงทนุท่ียัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 
นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นายวิทูรณ์  ชมชายผล ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ ชีแ้จงแนวทางการสือ่สารองค์กรของบริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 นายวิทูรณ์  ชมชายผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงว่า บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  เป็นบริษัทที่

ก่อตัง้มายาวนาน ภายใต้การน าของท่านประธานฯ จึงเป็นที่ไว้วางใจและเช่ือถือเสมอมา ซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนัภายใต้การ
บริหารงานของนางนวลพรรณ ล า่ซ า จึงเป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่มีผลตอ่การตดัสนิใจที่ท าให้ผู้ เอาประกนัเลอืกใช้บริการกบับริษัท  

 ในปี 2562 การสื่อสารแบรนด์เมืองไทยประกันภยั มีหลากหลายช่องทางภายใต้แคมเปญ “เช่ือแป้ง...เช่ือเมืองไทย
ประกนัภยั” ซึง่ได้รับผลตอบรับเป็นท่ีนา่พอใจ โดยบริษัทน าความนา่เช่ือถือของกรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มา
เป็นการสร้างความไว้วางใจจากลกูค้าตอ่บริษัท และเป็นการตอ่ยอดการพฒันาช่องทางการสือ่สารแบรนด์ ให้เข้าถึงกลุม่เปา้หมาย
มากขึน้ ในปี 2562 บริษัทได้รับการจดัอนัดบั เป็นที่ 1 ของบริษัทยอดนิยมภาคธุรกิจประกนัวินาศภยั Thailand’s Most Admired 
Company จากการสุม่ตวัอย่างทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดัของนิตยสาร Mono Group ในเครือ BrandAge และตัง้แต่ช่วงต้นปี 
2563 เป็นต้นมา บริษัทได้ปรับกลยทุธ์ในการสื่อสารแบรนด์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์มากขึน้ โดยเฉพาะวิกฤติการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัส โควิด-19 บริษัทได้มีสว่นร่วมในการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บคุลากรทางการแพทย์ของไทย โดยการมอบกรมธรรม์
ประกนัภยัเชือ้ไวรัส โควิด-19 ให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ของสถาบนับ าราศนราดรูเป็นแหง่แรก ถดัมาคือการร่วมมือกบัมลูนิธิเท
ใจ มอบกรมธรรม์ประกนัภยัเชือ้ไวรัส โควิด-19 ให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งท าให้เกิดความสนใจใน
กรมธรรม์ประกันภยัเชือ้ไวรัส โควิด-19 ต่อบุคคลทัว่ไปอย่างแพร่หลาย และบริษัทได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่เหมาะสมออกสู่
ตลาดตามล าดบั จากสถานการณ์ดงักล่าว บริษัทจึงได้ริเร่ิมด าเนินโครงการเพื่อสงัคม และต่อยอดการสร้างแบรนด์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในภาวะวิกฤติโควิด-19 จนเป็นที่มาของโครงการ “ครัวมาดาม สง่ต่อน า้ใจคนไทยไม่ทิง้กัน” โดยมีอาสาสมคัร 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท เป็นแกนน าลงพืน้ที่จัดกิจกรรมเพื่อสงัคม นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับการสนบัสนุน และความ
ร่วมมือจากพนัธมิตร คูค้่า รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนบัสนนุโครงการอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบนั บริษัทเน้น
การสือ่สารแบรนด์ผา่นช่องทางดิจิทลั การร่วมมือกบัพนัธมิตร และคูค้่าเป็นส าคญั เพื่อตอ่ยอดความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการ
ตอ่ยอดกิจกรรมเพื่อสงัคม เพื่อให้แบรนด์เมืองไทยประกนัภยั สามารถเข้าไปอยูใ่นใจของคนไทยให้ได้อยา่งยัง่ยืน 

 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น

หรือสอบถามเพิ่มเติม 
มติที่ประชุม: ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต    

 
วาระที่ 10   เร่ืองอื่น ๆ 

   -ไมม่ี- 
 
ก่อนปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ขอให้ นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา เลขานุการบริษัท และผู้ อ านวยการฝ่ายก ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตให้ที่ประชมุรับทราบ ดงันี  ้
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โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC)  
สิง่ที่ได้ด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 

 บริษัทฯ ได้รับการประกาศผา่นการรับรองวา่บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัการทจุริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ CAC ก าหนด ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 6 กันยายน 2561 โดยเมื่อผ่านการรับรองครบ 3 ปี บริษัทจะยื่นขอ
รับรองใหม ่(Re-certification) ลว่งหน้า 3 เดือนก่อนครบก าหนด (ก่อน วนัท่ี 6 มิถนุายน  2564)  

 ตัง้แต่ได้รับการรับรองจนถึงปัจจุบนั บริษัทจดัอบรมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่และจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่พนกังาน
ใหม ่โดยน าระบบ E–Learning มาปฏิบตัิและทดสอบความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของ
การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ CAC ก าหนด 

 
แผนการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 

 เพิ่มช่องทางการสือ่สารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ให้มากขึน้ เช่น ผู้ให้บริการภายนอก คูค้่า และพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 ผลกัดนัให้น านโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่เป็นสว่นหนึ่งในหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท และน าไปใช้ในการ
ประเมินผลงานพนกังาน การใช้บริการบคุคลภายนอก และการท าสญัญากบัตวัแทน นายหน้า 

 ปรับปรุงนโยบายตลอดจนแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้มีการคอร์รัปชัน่ภายในบริษัท 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือ
หุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นายสถาพร  ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิม่เตมิถงึเปา้หมายการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตของบริษัทจะ
เป็นอยา่งไร 

นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ จากผลการด าเนินงานของบริษัทในไตร
มาสที่ 1 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจไปในทางที่ดี และในขณะนีบ้ริษัทได้มีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ที่เก่ียวกับการ
ประกนัภยัสขุภาพ คือ Health Trust และการประกนัภยัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล คือ PA Trust ซึ่งบริษัทยงัคงยึดมัน่ในเสถียรภาพและ
ความมัน่คงทางการเงินของบริษัทเป็นหลกั ประกอบกบัการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และความยตุิธรรม เพื่อให้
ได้มาซึง่ผลตอบแทนที่ดีตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุราย 
 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว  ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม 
และได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์  และกลา่วปิดการประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 12.20 น. 

  
  
 ลงช่ือ นายโพธิพงษ์  ล ่าซ า ประธานกรรมการ/ 
                           (นายโพธิพงษ์  ล า่ซ า)           ประธานท่ีประชมุ 
  
  
 ลงช่ือ นางสาวศรุดา  ชยาคนัธนีรา  เลขานกุารบริษัท/ 
                               (นางสาวศรุดา  ชยาคนัธนีรา) ผู้บนัทกึการประชมุ  
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 ตาราง สรุปตวัเลขฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดเปรียบเทยีบ 3 ปี 

หน่วย : พนับาท  
 2563 2562 2561 

เบ้ียประกนัภยัรับตรง  14,654,990   13,268,185   12,256,233  
เบ้ียประกนัภยัรับรวม  14,724,965   13,354,285   12,421,602  
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ  7,756,176   7,343,406   6,837,244  
บวก (หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (196,930) (439,970) 81,506 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ  7,559,247   6,903,436   6,918,750  
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ  1,920,541   1,637,725   1,617,590  
รวมรายไดจ้ากการประกนัภยั  9,479,788  8,541,161 8,536,340 
ตน้ทุนในการรับประกนัภยั  7,903,007  7,302,478 7,370,596 
ก าไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้ายด าเนินงาน  1,576,781  1,238,683 1,165,744 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายอ่ืนและตน้ทุนทางการเงิน  1,241,679  1,257,515 1,185,139 
รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้น  416,040  554,454 522,055 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  751,142  535,622 502,660 
ภาษีเงินได ้ (160,238) (109,785) (87,072) 
ก าไรสุทธิ  590,903  425,836 415,588 
สินทรัพยร์วม  25,585,327  23,207,352 21,905,183 
หน้ีสินรวม  20,156,776  17,639,787 16,639,818 
ส่วนของเจา้ของ  5,428,550  5,567,565 5,265,365 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  212,874  389,910 112,639 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (73,507) (97,174) (51,453) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (193,876) (166,380) (253,700) 
หมายเหต ุ:  งบการเงินมีการจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
                    ตน้ทุนในการรับประกนัภยัประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 
ตามท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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 ตารางอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรับธุรกจิประกนัวนิาศภัยโดยเปรียบเทยีบอตัราส่วน 3 ปี 

  2563 2562 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า  1.4   1.5   1.4  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เท่า  7.0   6.6   7.3  
อตัราส่วนจากงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
อตัราผลตอบแทนจากการรับประกนัภยัต่อเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ร้อยละ  20.3  16.9  17.0 
อตัราผลตอบแทนต่อเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ร้อยละ  7.6  5.8  6.1 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (เฉล่ีย) ร้อยละ  10.7  7.9  7.8 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) ร้อยละ  2.4  1.9  2.0 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ  57.9  59.5  61.3 
อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ร้อยละ  16.0  17.1  17.3 
อตัราส่วนรวม ร้อยละ  94.5  99.3  99.4 
อตัราส่วนหนีสิ้นจากงบแสดงฐานะการเงนิ     
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของ เท่า  3.71  3.17  3.16 
อตัราหน้ีสินเงินส ารองเพ่ือการเส่ียงภยัต่อสินทรัพยร์วม เท่า  0.28   0.28  0.27 
อตัราส่วนการเตบิโต     
สินทรัพยร์วม ร้อยละ  10.2  5.9  9.2 
เบ้ียประกนัภยัรับรวม ร้อยละ  10.3  7.5  0.8 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ร้อยละ  5.6  7.4  (1.6) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ร้อยละ  38.8  2.5  (32.8) 
ข้อมูลต่อหุ้น     
มูลค่าหุน้ตามบญัชี บาท  92.01  94.37  89.24 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาท  10.02  7.22  7.04 
เงินปันผลต่อหุน้* บาท *4.51  2.90  2.82 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 45.0  40.2  40.0 
ราคาหุน้ ณ วนัส้ินปี บาท 85.50  85.00  97.00 
ราคาปิดต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ เท่า 8.54  11.78  13.77 

 
หมายเหต:ุ * คณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบวาระที่ 5 

 
ประวัตขิองกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

และประวัตกิรรมการใหม่ 
 

ช่ือ/นามสกุล (ภาษาไทย) นายโพธิพงษ์  ล ่าซ า 
วนั เดือน ปีเกิด   8 กรกฎาคม 2477   อาย ุ  87  ปี สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 12/2 ซอยพร้อมศรี2  ถนนสขุมุวทิ 39 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
วฒุิการศกึษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้   : ประธานกรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ   :     12  ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 18 มิถนุายน 2551)  
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่น 

กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่น กรรมการใน
กิจการอื่น 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
จ านวน ต าแหนง่ บริษัท 

2 แหง่ ประธานกิตติมศกัดิ ์ บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 7 แหง่ ไมม่ี 
ประธานกรรมการ บริษัท ภทัรลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) : จ านวน 1,779,376 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.0159 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท  6 ครัง้ จาก 6 ครัง้ 
   
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง หรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
และในปีที่ผา่นมา ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

  



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบวาระที่ 5 

 
ประวัตขิองกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

และประวัตกิรรมการใหม่ 
 

ช่ือ/นามสกุล (ภาษาไทย) นางสจุิตพรรณ  ล ่าซ า 
วนั เดือน ปีเกิด   20 มกราคม 2502  อาย ุ  62  ปี สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 23 ซอยสขุมุวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
วฒุิการศกึษา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิม) Cambridge University ประเทศองักฤษ 

 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิม) Cambridge University ประเทศองักฤษ 
 - ปริญญาโท สาขาการจดัการ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้   : รองประธานกรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ   : 12  ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 18 มิถนุายน 2551)  
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่น 

กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่น กรรมการใน
กิจการอื่น 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
จ านวน ต าแหนง่ บริษัท 

1 แหง่ รองประธานกรรมการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 5 แหง่ ไมม่ี 
กรรมการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ): จ านวน 600,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 1.0169 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 6 ครัง้ 
 : คณะอ านวยการบริหาร 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 
 : คณะกรรมการลงทนุ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
 : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
 
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง หรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
และในปีที่ผา่นมา ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบวาระที่ 5 

 
ประวัตขิองกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

และประวัตกิรรมการใหม่ 
 

ช่ือ/นามสกุล (ภาษาไทย) นายชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ 
วนั เดือน ปีเกิด  25 กรกฎาคม 2485  อาย ุ  78  ปี สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 19/41 ตรอกโรงพกัศาลาแดง แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
วฒุิการศกึษา - ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยั CAEN ประเทศฝร่ังเศส 
 - ประกาศนียบตัร ด้านบริหาร จากมหาวิทยาลยั Western Ontario ประเทศแคนาดา 
 - ประกาศนียบตัร ด้านวิเคราะห์โครงการ มหาวิทยาลยั Connecticut  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
 ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้   :  รองประธานกรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ   : 7   ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2557)  
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่น 

กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่น กรรมการใน
กิจการอื่น 

ที่ไมใ่ช่บริษัทจด
ทะเบียน 

การด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
จ านวน ต าแหนง่ บริษัท 

5 แหง่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ.ลอ็กซเลย์่ 11 แหง่ ไมม่ี 
 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซตูิคอลส์ 
 กรรมการอิสระ บมจ.ลากนูา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ต 
 กรรมการอิสระ บมจ.ไทยวาฟูด้โปรดกัส ์
 รองประธานกรรมการ บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

 
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ)  : จ านวน   159,138 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ   0.7697 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563 :  คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ จาก 6 ครัง้  
      
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง หรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
และในปีที่ผา่นมา ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
  



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบวาระที่ 5 

 
ประวัตขิองกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

และประวัตกิรรมการใหม่ 
 

ช่ือ/นามสกุล (ภาษาไทย) นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน  
วนั เดือน ปีเกิด  3 กมุภาพนัธ์ 2510  อาย ุ  53  ปี สญัชาต ิ ดทัช์ 
ที่อยู ่ 27th Floor, Cambridge House, Taikoo Place, 979 King’s Road Quarry Bay, Hong Kong 
วฒุิการศกึษา - Master of Actuarial Science, University of Amsterdam, The Netherlands 
 - Master of Marketing, Tilburg University, The Netherlands 
 - Fellow of Dutch Actuarial Association 
 - Fellow of Actuarial Society of Hong Kong   
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) : - 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้   : กรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ   :       4  ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559)  
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่น 

กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่น กรรมการใน
กิจการอื่น 

ที่ไมใ่ช่บริษัทจด
ทะเบียน 

การด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
จ านวน ต าแหนง่ บริษัท 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

 
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) : จ านวน   - หุ้น  คิดเป็นร้อยละ   - 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท   3     ครัง้ จาก   6     ครัง้  
      
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง หรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
และในปีที่ผา่นมา ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
  
 
  
  



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบวาระที่ 5 

 
ประวัตขิองกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

และประวัตกิรรมการใหม่ 
 

ช่ือ/นามสกุล (ภาษาไทย) นายประเวช องอาจสิทธิกลุ 
วนั เดือน ปีเกิด   19 พฤษภาคม 2499  อาย ุ 65  ปี  สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 249 หมูท่ี่ 11 ซอยนพรัตน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร  
วฒุิการศกึษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาสนบัสนนุการติดสนิใจ New Hampshire College, 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน New Hampshire College, ประเทศ

 สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - Designated Chartered Bank Auditor (#3167) and Chartered Bank EDP Auditor (#898),  
  Bank Administration Institute, Chicago, Illinois, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 86 ปี 2550  
 - หลกัสตูร Ethcal Leadership Program (ELP) รุ่นที ่8 ปี 2560  
 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 17 ปี 2559 
  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้   :  กรรมการอิสระ ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรกาและก าหนดคา่ตอบแทน 
   และคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ เป็นบคุคลที่สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 
   และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ   : 3 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561) 
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่น 

กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่น กรรมการใน
กิจการอื่น 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
จ านวน ต าแหนง่ บริษัท 

ไมม่ี 4 แหง่ ไมม่ี 

 
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ)  : จ านวน   - หุ้น  คิดเป็นร้อยละ   - 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท   6     ครัง้ จาก   6     ครัง้  
      
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง หรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
และในปีที่ผา่นมา ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

  



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบวาระที่ 5 

 
ประวัตขิองกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

และประวัตกิรรมการใหม่ 
 

ช่ือ/นามสกุล (ภาษาไทย) นายบญุชยั โชควฒันา 
วนั เดือน ปีเกิด  1 สงิหาคม 2490  อาย ุ  74  ปี สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 2/1 ซอยสายมติร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
วฒุิการศกึษา - ปริญญาศิลปศาสตร ดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 - ปริญญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิส์าขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 - ปริญญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 - ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
  มหาวิทยาลยัสวนสนุนัทา 
 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2548 
 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้   :  กรรมการอิสระ ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรกาและก าหนดคา่ตอบแทน 
   และคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ เป็นบคุคลที่สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 
   และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ   : 2  ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562) 
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่น 

กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่น กรรมการใน
กิจการอื่น 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
จ านวน ต าแหนง่ บริษัท 

4 แหง่ ประธานกรรมการ บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบ ี 19 แหง่ ไมม่ี 
ประธานกรรมการ บมจ.ไทยเพรสซิเดนท์ ฟดูส์ 
กรรมการ บมจ.สหพฒันพิบลู 
กรรมการ บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ ้

 
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ)  : จ านวน   - หุ้น  คิดเป็นร้อยละ   - 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท   6     ครัง้ จาก   6     ครัง้  
      
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง หรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
และในปีที่ผา่นมา ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบวาระที่ 5 

 
ประวัตขิองกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

และประวัตกิรรมการใหม่ 
 

ช่ือ/นามสกุล (ภาษาไทย) นายก าพล  ศรธนะรัตน์ 
วนั เดือน ปีเกิด 5 พฤศจิกายน 2503  อาย ุ  60  ปี สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 78/54 หมูบ้่านกลางกรุง ถนนเจริญราษฎร์ บางโคล ่บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
วฒุิการศกึษา - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุฎีกิตตมิศกัดิ์ (การบริหารเทคโนโลยี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) สถาบนับณัฑิตธุรกิจศศินทร์  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (สถิติประยกุต์-วิทยาการคอมพวิเตอร์) 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์)  
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (บริหารทัว่ไป) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 201 ปี 2558 
 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้   : กรรมการอิสระ ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
   และคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ เป็นบคุคลที่สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 
   และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ   :       -  
 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่น 

กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่น กรรมการใน
กิจการอื่น 

(ที่ไมใ่ช่บริษัทจด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหนง่เป็น
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
จ านวน ต าแหนง่ บริษัท 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

 
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) : จ านวน   - หุ้น  คิดเป็นร้อยละ   - 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2563 :  ไมม่ี : เนื่องจากเป็นการเสนอแตง่ตัง้กรรมการเป็นครัง้แรก 
      
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง หรือการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
และในปีที่ผา่นมา ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 



สิ่งที่สง่มาด้วย 4 
เอกสารประกอบวาระที่ 7 

 

ข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชี 
 

   

ผู้สอบบัญชี 
 อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีและเลขทะเบียนดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 4812 และ/ หรือ 
2. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 4951 และ/ หรือ  
3. นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 3734  
 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯได้ และในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าทีต่รวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯแทน 
 
ชื่อ : นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4812 
อายุ :  49 ปี 
วุฒกิารศึกษา :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 
ประสบการณ์การตรวจสอบ :    - บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

 - บริษัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท กรุงไทยพานชิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ทนูประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท กรุงเทพประกนัสขุภาพ จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั 
 -  บริษัท เจอเนอราลี ่ประกนัภยั (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เจอเนอราลี ่ประกนัชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 



สิ่งที่สง่มาด้วย 4 
เอกสารประกอบวาระที่ 7 

 
ข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชี 

 

 
 

ชื่อ : นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4951 
อายุ :  50 ปี 
วุฒกิารศึกษา :    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
    วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติด้านการเงิน 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 
ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ากดัฤ (มหาชน) 
- บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 
อายุ :  55 ปี 
วุฒกิารศึกษา :  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุ้นสว่น 
ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 



สิ่งที่สง่มาด้วย 5 
 

 

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้น 
 

1. นายชูศักดิ์   ดิเรกวัฒนชัย อาย ุ 76  ปี 

 ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 ที่อยู่ 12  ซอยรามค าแหง 16  แยก 2  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

- สว่นได้เสยีพิเศษในวาระท่ีจะพจิารณา วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
- สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น -  ไมม่ี –  

 
2. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม  อาย ุ 70  ปี 

  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
  ที่อยู่ 88 ซ.อินทามระ 22 ถนนสทุธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

- สว่นได้เสยีพิเศษในวาระท่ีจะพจิารณา วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
- สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น -  ไมม่ี –  

 
3. นายพิลาศ  พนัธโกศล  อาย ุ 69  ปี 

 ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 ที่อยู่ 17/153  หมูบ้่านวินด์มิลล์พาร์ค หมูท่ี่ 14 ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5)  
  แขวงบางพลใีหญ่ เขตบางพล ีจงัหวดั สมทุรปราการ 

- สว่นได้เสยีพิเศษในวาระท่ีจะพจิารณา วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
- สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น -  ไมม่ี –  

 
4. นายประเวช  องอาจสทิธิกุล อาย ุ 65 ปี   
 ต าแหน่ง กรรมการอิสระ     
 ที่อยู่ 249 หมูท่ี่ 11 ซ.นพรัตน์ แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

- สว่นได้เสยีพิเศษในวาระท่ีจะพจิารณา  วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
- สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น -  ไมม่ี –  

 
5. นายบุญชัย  โชควัฒนา  อาย ุ 74  ปี   
 ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 ที่อยู่    2/1 ซ.สายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   
- สว่นได้เสยีพิเศษในวาระท่ีจะพจิารณา วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
- สว่นได้เสยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น -  ไมม่ี -  
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 นิยามกรรมการอิสระ 
 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้
ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ทัง้นี ้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึง
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้
ขออนญุาต เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการท่ีมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีท ากระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่า 
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้
สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤตกิรรมอ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของผู้ขออนญุาต หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระ
หนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุ รกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขอ
อนญุาต  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต  บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซึง่ได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขอ
อนญุาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ ขออนญุาต  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ งของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพคล่องอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีนยักับกิจการของผู้ ขอ
อนญุาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผู้ขออนญุาต  
 

หมายเหตุ  บริษัทได้ก าหนดค านิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ข้อบังคับของ  
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกัด (มหำชน) 
(เฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 
หมวดที่ 5  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 32. ให้มีการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราว
อื่นนอกจากนี ้ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั  
  ในกรณีจ าเป็นหรือสมควร คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนันบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนั 
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34  ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 33. การเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะจดัท าหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุไว้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 

หนงัสอืนดัประชมุดงักลา่ว จะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียน ไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และลง
พิมพ์โฆษณาในหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยที่พิมพ์จ าหน่ายในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหนึ่ง (1) ฉบบั
ติดตอ่กนัสาม (3) วนั ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ 

เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร อาจจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ 

 
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยผู้ รับมอบฉนัทะ เ ข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 

(25) คน และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยการมอบ

ฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสอื ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด ทัง้นี ้ให้ผู้ รับมอบฉนัทะยื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการ 
หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
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ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น เมื่อเลยเวลานดัไปถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมงแล้ว จ านวนผู้ ถือหุ้นยงัไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็น
การประชุมวิสามญัที่ผู้ ถือหุ้นขอให้เรียกการประชุมเป็นอนัระงับไป แต่ถ้าเป็นการประชุมที่คณะกรรมการเรียกเอง ก็ให้นดั
ประชมุใหมอ่ีกครัง้ การประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยู ่หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 37. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้นบัหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และเว้นแต่ในกรณีที่

ข้อบงัคบันี ้หรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ถือเอาเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากเสยีงในฐานะผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับในกรณีต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(4)  การแก้ไข เปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(5) การเพิม่ทนุหรือการลดทนุ 
(6) การออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชน 
(7) การควบบริษัท 
(8) การเลกิบริษัท 
 

ข้อ 38. การลงคะแนนลบัอาจท าได้เมื่อผู้ถือหุ้นอยา่งน้อยห้าคนร้องขอก่อนท่ีจะมีการลงคะแนน และทีป่ระชมุลงมติ
เห็นชอบให้ลงคะแนนลบั เมื่อมกีารร้องขอให้มีการลงคะแนนลบั ให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบั
ดงักลา่วนัน้ 

 
ข้อ 39. ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในข้อประชมุข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนัน้ แต่การออกเสียงเลือกตัง้ 

หรือถอดถอนกรรมการ ไมอ่ยูใ่นบงัคบัของข้อนี ้ 
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หลักฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุม 
 
 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง : 
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) 

 2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ : 
- หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน  
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส าเนาถกูต้อง 

 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง : 

-  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ 
-  ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถกูต้องโดยมีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคล 

2.     กรณีที่มีการมอบฉนัทะ :  
-  หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน  
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ)  ของผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส าเนาถกูต้อง 
- ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนตา่งประเทศ) ที่รับรองส าเนาถกูต้อง 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*โปรดสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืน  เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ*   

ผู้ถอืหุ้น 
 

มอบฉันทะ มาด้วยตนเอง 

โปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง        ผู้รับมอบฉันทะ 

- บตัรประชาชนตวัจริง         - เอกสารการรับมอบฉนัทะตามด้านบน 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน        - แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ลงนามใบแบบลงทะเบยีน  และรับบตัรลงคะแนน* 

(*ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับบตัรลงคะแนน และไม่ต้องออกเสียง) 

 

การลงคะแนน – เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลการคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

โต๊ะตรวจเอกสารการรับมอบฉันทะ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้มอบ – รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจ าตวัผู้ รับมอบอ านาจ 

เร่ิมประชมุเวลา  10:00 น. 
 

โต๊ะลงทะเบียน   
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)    

 
 
 

         เขียนที่       
         วนัที ่  เดือน            พ.ศ.   
  
  (1)  ข้าพเจ้า        สญัชาต ิ     
อยูบ้่านเลขที ่             

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                           เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั       หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ        หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                 เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให้  (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งได้ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 5) 
 1. ชื่อ นายโพธิพงษ์  ล ่าซ า  อาย ุ  87   ปี ต าแหน่ง           ประธานกรรมการ      
     ที่อยูเ่ลขที่ 12/2 ซอยพร้อมศรี 2 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ     หรือ 
 

 2. ชื่อ นายชศูกัดิ์  ดิเรกวฒันชยั  อาย ุ  76   ปี  ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
        คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
     ที่อยูเ่ลขที่   12 ซอยรามค าแหง 16 แยก 2 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ      หรือ 
   

 3. ชื่อ       อาย ุ            ปี  
       ที่อยู่เลขที่  ถนน   ต าบล/แขวง     
      อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    

  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2564ครัง้ที ่13 ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหอประชมุ เมืองไทยประกนัชีวิต เลขที ่250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือ
ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 12 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 
   วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
  วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไร และจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม ่
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 
อากรแสตมป์  

20 บาท 
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   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล   
 5.1 นายโพธิพงษ์  ล ่าซ า 
   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 5.2 นางสจุิตพรรณ  ล ่าซ า 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 5.3 นายชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์ 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
  5.4 นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 5.5 นายประเวช  องอาจสิทธิกลุ  
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 5.6 นายบญุชยั  โชควฒันา 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 5.7 นายก าพล ศรธนะรัตน์ 
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

   วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 วาระที่ 7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 วาระที่ 8  รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต 
 วาระที่ 9  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
  

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา 
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

 ลงช่ือ        ผู้มอบฉันทะ 
     (    )   
 

 ลงช่ือ        ผู้ รับมอบฉันทะ 
   (     )   
 

หมายเหตุ  
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก

การลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 


