รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 22
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
……………………………………………
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้ องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
96 ราย และโดยการมอบฉันทะ 200 ราย รวมทั้งสิ้น 296 ราย นับจานวนหุ้นได้ 58,132,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
54.6001 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จานวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ของ
บริษัทฯ ข้อที่ 42.
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
U

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ทาหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุม และ
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ทาหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ประธานกล่ า วเปิ ด การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ครั้ งที่ 22 และนายวรวิ ทย์ โรจน์ ร พี ธ าดา กรรมการและ
เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนาคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายชัย
โสภณพนิช
2. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
U

U

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
8. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
9. นางณินทิรา
10. นายฮิเดะโยชิ
11. นายพนัส
12. นายวรวิทย์

โสภณพนิช
คะมิกะตะ
ธีรวณิชย์กุล
โรจน์รพีธาดา

จานวน 12 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ได้แก่
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
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2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 14 ท่าน ได้แก่
1. นายอานนท์ วังวสุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
3. นายต่อศักดิ์ จงเกื้อตระกูล
ที่ปรึกษา
4. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผู้อานวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร
5. นายเลิศ
วงศ์ชัย
ผู้อานวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
6. นางสาวพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายสาธิต
ลิปตะสิริ
ผู้อานวยการธุรกิจตัวแทน
9. นายสุชาติ
จิรายุวัฒน์
ผู้อานวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
10. นายอารีย์
วันแอเลาะ
ผู้อานวยการธุรกิจสถาบันการเงิน
11. นายณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณ ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นายปรีชา ศรมณี
ผู้จัดการอาวุโสสานักตรวจสอบ
13. นายวิเชียร โมลีวรรณ
ผู้จัดการสานักกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
14. นายเอกมล อังค์วัฒนะ
ผู้จัดการสานักการลงทุน
U

U

3. ตัวแทนจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม
จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. คุณรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner)
2. คุณศิวรี
ปิยะศิรินนท์
ผู้จัดการ (Manager)
U

จากนั้น นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติใ นการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ หากมี ผู้ถือหุ้ นท่านใดที่ไม่ เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ ยกมือ ขึ้น และได้โปรดออกเสี ยงไว้ ในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดาเนินการตรวจนับ
ผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระ
ที่นาเสนอ
สาหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกาหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัท ฯ จะบันทึกคะแนนเสียง
ตามที่ผู้มอบฉันทะกาหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กาหนดการออกเสียง
ไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดาเนินการจน
เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน
/3....

(3)
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง
กรรมการเป็นรายบุคคล
สาหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่
ดีนั้ น นายวรวิ ทย์ โรจน์ร พี ธ าดา กรรมการและเลขานุ การบริ ษัทฯ ได้ ข อเชิญ ตั ว แทนของผู้ ถือหุ้ น 1 ท่ า น คื อ
นางอาไพ สัตรูแสยง ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย
ที่ ประชุ ม รั บทราบวิ ธี ป ฏิ บั ติในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ ว ประธานจึ ง ได้ มอบหมายให้ นายวรวิ ท ย์
โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดาเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบ
วาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่ได้ส่งสาเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าวหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
U

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 24 ราย
เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 9 ราย นับจานวนหุ้นได้ 857,133 หุ้น รวมจานวน
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 320 ราย นับจานวนหุ้นได้ 58,989,827 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1
ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:
 เห็นด้วย 58,953,203
เสียง (99.9379 %)
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( -- %)
 งดออกเสียง 36,624
เสียง ( 0.0621 %)
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อานวยการใหญ่ได้รายงานจุดเด่นของการดาเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 ดังนี้
U
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(หน่วย: ล้านบาท)
2556
เปลี่ยนแปลง %

2557
U

เบี้ยประกันภัยรับ
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หัก เงินสมทบ
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น
U

U

U

U

U

U

U

U

U

15,778.8
2,421.0
809.4
73.7
3.7
1,534.2
1,166.5
2,700.7
394.9
2,305.8
21.66
U

11 11 11 1

U

15,802.4
2,146.4
1,201.0
73.0
4.7
867.7
1,264.4
2,132.1
383.6
1,748.5
16.42
U

11 11 11 1

U

U

(0.1)
12.8
(32.6)
1.0
(21.3)
76.8
(7.7)
26.7
2.9
31.9
31.9

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อานวยการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 เบี้ยประกันภัยรับของ
บริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 0.1 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกาไรจากการรับประกันภัยจานวน
2,421.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 12.8 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเงินสมทบต่างๆ แล้ว
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากการรับประกันภัย จานวน 1,534.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 76.8
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจานวน 1,166.5 ล้านบาท จึงทาให้บริษัทฯ มีกาไร
สุ ทธิ หลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่า ยภาษี เ งิ น ได้ เ ป็ น จานวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 2,305.8 ล้ า นบาท ดั งรายละเอียดที่ บริ ษัทฯ ได้ ส รุ ปผล
การดาเนินงานในรอบปี 2557 ปรากฏในหน้า 4, และหน้า 24 – 29 ของรายงานประจาปี 2557 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
ซึ่งมีคาถามและคาตอบดังนี้
1. นายสุภัทร พลพิพัฒนพงศ์ ผู้รับมอบอานาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้า
ในการกาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการรับประกันภัยและนโยบายด้านการลงทุนของบริษัทฯ
ในปี 2558 ดังนี้
1.1 ความคืบหน้าในการกาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศ
เจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างไร
คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศ
เจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา
สาหรับการกาหนดนโยบายนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทานโยบายและปรับปรุงกฎระเบียบเดิม ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นรวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและจะจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตผ่านทางสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อขอใบรับรองต่อไป ซึ่งคาดว่าการดาเนินการในขั้นตอนการขอใบรับรองน่าจะแล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558
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1.2 ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ตกต่าลง บริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันภัยด้านใด
เป็นพิเศษและมีนโยบายด้านการลงทุนอย่างไร
คุ ณ ชั ย โสภณพนิ ช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้ บริ หารชี้ แ จงว่ า การทากาไรจาก
การรับประกันภัยในปี 2558 ทาได้ลาบาก ไม่เหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันตลาดไม่ขยายตัวและมีการแข่งขันสูง
ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณารับงานที่อยู่ในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถรับประกันภัยได้และมีกาไร เช่นเดียวกับการลงทุนในปีนี้
คาดว่ากาไรจะไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีแนวโน้มทรงตัว หรือลดลง ประกอบกับอัตราการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคงไม่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สูงขึ้น
2. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามถึงสาเหตุที่ทาให้กาไรจากการขายหลักทรัพย์และ
สินทรัพย์ในปี 2557 ลดลงมากจากปี 2556
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารชี้แจงว่าในปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์
อุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งทาให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจานวนเงินสูงมาก บริษัทฯ จึงได้ขายหลักทรัพย์ใน
ปี 2555 และ 2556 เป็นเงินจานวนประมาณสองพันล้านบาท เพื่อนากาไรมาชดเชยผลขาดทุนจากการรับประกันภัย
ในขณะที่ปี 2557 บริษัทฯ สามารถจัดการค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์น้าท่วมที่เหลือได้โดยไม่ต้องอาศัยกาไรจาก
การขายหลักทรัพย์อีก
ที่ประชุมไม่มีคาถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน
ประจาปี 2557 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก
และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 72 - 79 ของรายงานประจาปี
2557 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
จากนั้ นจึ งเปิ ดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดเกี่ ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถื อหุ้นเข้าร่วมประชุม
เพิ่มเติม จานวน 19 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 14 ราย นับจานวนหุ้นได้
44,268 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 339 ราย นับจานวนหุ้นได้ 59,034,095 หุ้น จึงสรุปผลการนับ
คะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้
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ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:
 เห็นด้วย 58,997,471
เสียง (99.9380 %)
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( -- %)
 งดออกเสียง 36,624
เสียง ( 0.0620 %)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไรประจาปี 2557
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มี
กาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 2,305,746,864.- บาท และกาไรสะสมยกมา 1,908,399,600.- บาท บริษัทฯ จึงมีกาไร
สะสมก่อนการจัดสรร 4,214,146,464.- บาท
คณะกรรมการจึงเห็น สมควรเสนอต่อ ที่ประชุมเพื่ อพิจารณาอนุมั ติให้จัดสรรเงินกาไร โดยจ่ายเงิ นปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวน 106,470,000.- หุ้นในอัตราหุ้นละ 12 บาท
โดยจ่ า ยจากก าไรสุ ท ธิ ข องบริ ษัท ฯ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,277,640,000.- บาท ซึ่ ง คณะกรรมการได้ อ นุ มั ติ ใ ห้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 3.75 บาท
ดังรายละเอียดการจัดสรรกาไรดังนี้
หน่วย: พันบาท
ครั้งที่ 22/2558 ครั้งที่ 21/2557
(ปี 2557)
(ปี 2556)
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
292,793 209,137
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
292,793 209,137
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
292,793 209,137
เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
399,262 285,188
โอนไปเป็นทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
-- 304,200
เงินสารองตามกฎหมาย
-30,420
กาไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรยกไป
2,936,506 1,908,400
รวม
4,214,147 3,155,619
0B
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โดยบริษัทฯ กาหนดให้วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 22 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และกาหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกาไรประจาปี
2557 ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผล ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม จานวน 2 ราย นับจานวนหุ้นได้ 15,666 หุ้น รวมจานวนผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 341 ราย นับจานวนหุ้นได้ 59,049,761 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้
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ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:
 เห็นด้วย 58,992,037
เสียง (99.9022 %)
 ไม่เห็นด้วย
19,000
เสียง ( 0.0322 %)
 งดออกเสียง 38,724
เสียง ( 0.0656 %)
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานได้ ม อบหมายให้ นายสิ งห์ ตั งทั ตสวั ส ดิ์ กรรมการอิส ระและประธานคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้
นายสิ งห์ ตั งทัตสวัสดิ์ ได้ร ายงานต่อที่ ประชุมว่า ปัจจุ บันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ว ยกรรมการ
จานวนทั้งสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มี
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
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1. นางสาวพจนีย์
2. นางณินทิรา
3. นายฮิเดะโยชิ
4. นายวรวิทย์

ธนวรานิช
โสภณพนิช
คะมิกะตะ
โรจน์รพีธาดา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้พิจารณา
ถึงคุ ณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญ รวมถึ งผลการปฏิบัติงานของนางสาวพจนี ย์ ธนวรานิ ช, นางณิน ทิร า
โสภณพนิช, นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบและอนุ มั ติใ ห้ เ สนอรายชื่ อ
นางสาวพจนี ย์ ธนวรานิ ช , นางณิ น ทิ ร า โสภณพนิ ช , นายฮิเ ดะโยชิ คะมิ กะตะ และนายวรวิ ทย์ โรจน์ ร พี ธ าดา
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการ หรื องดออกเสี ยง ได้ โปรดยกมื อเพื่ อลงมติ เป็ น รายบุ ค คล หากไม่ มี ผู้ ถือหุ้ น ยกมื อ
จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
จากนั้น นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็น
รายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้
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1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 2 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 428 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 343 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 59,050,189 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 58,992,465
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง 57,724

เสียง (99.9022 %)
เสียง ( -- %)
เสียง ( 0.0978 %)

2. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
อนึ่ง เนื่องจาก นางณินทิรา โสภณพนิชและคู่สมรส ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นจานวน 2,949 หุ้น
ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงมติ จึงของดออกเสียงให้แก่ตนเอง
ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ
นางณินทิรา โสภณพนิช ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 56,798,217
 ไม่เห็นด้วย 2,191,299
 งดออกเสียง 60,673

เสียง (96.1863 %)
เสียง ( 3.7109 %)
เสียง ( 0.1028 %)

3. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ
กรรมการอิสระ
ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียง
ของ นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 58,992,465
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง 57,724

เสียง (99.9022 %)
เสียง ( -- %)
เสียง ( 0.0978 %)

4. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
อนึ่ง เนื่องจาก นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจานวน 68,140 หุ้น
ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงมติ จึงของดออกเสียงให้แก่ตนเอง
ในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 2 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย
และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 7,421 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
345 ราย นับจานวนหุ้นได้ 59,057,610 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 58,914,526
 ไม่เห็นด้วย
17,220
 งดออกเสียง 125,864

เสียง (99.7577 %)
เสียง ( 0.0292 %)
เสียง ( 0.2131 %)
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ
กรรมการอิสระ
4. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
2. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ
กรรมการอิสระ
11. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการผู้อานวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล
12. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2558
ประธานได้ ม อบหมายให้ นายสิ งห์ ตั งทั ตสวั ส ดิ์ กรรมการอิส ระและประธานคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2557 ที่ ประชุ ม ได้ มี ม ติ อนุ มั ติค่ า ตอบแทนกรรมการส าหรั บปี 2557 เป็ น จานวนเงิ น ทั้ งสิ้ น ไม่ เ กิ น
9,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรร
แล้วเป็นจานวนเงินที่ใช้จริง 8,838,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 124 – 125 ของรายงานประจาปี 2557
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาประเมินผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ให้เวลามาปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ และยังมีส่วนในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ ประกอบกับคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์
/10....

(10)
รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิ จประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและ
ผลประกอบการใกล้เ คียงกั นแล้ว เห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้น เพื่ อพิจารณาให้ ความเห็น ชอบและอนุ มั ติ
ค่า ตอบแทนของกรรมการประจาปี 2558 เป็ น จานวนเงิ น ทั้ งสิ้น ไม่ เ กิ น 12,500,000.- บาท พร้ อมมอบหมายให้
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2558 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม/คน/ปี แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ
1,440,000.360,000.- กรรมการ
720,000.180,000.- กรรมการตรวจสอบ
360,000.90,000.- กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
90,000.- กรรมการธรรมาภิบาล
90,000.ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทีต่ ้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2558 ปรากฏว่า
ไม่มีคาถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติ ที่ประชุ ม: ที่ ประชุ ม มี ม ติ โดยเสี ยงมากกว่ า สองในสามของจานวนเสี ยงที่ ม าประชุ ม เห็ น ด้ ว ยให้ จ่า ย
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม แก่คณะกรรมการบริษัทฯ สาหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และ
มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ดังสรุปผลการนับคะแนนเสียง
ในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:
 เห็นด้วย 57,410,683
เสียง (97.2113 %)
 ไม่เห็นด้วย 1,610,303
เสียง ( 2.7267 %)
 งดออกเสียง 36,624
เสียง ( 0.0620 %)
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2558
ประธานได้มอบหมายให้ นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อที่ประชุมในระเบียบวาระนี้
นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ผ่านการพิจารณา
แต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 21 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2557 ซึ่งบัดนี้ครบกาหนดเวลาแล้ว
จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2558 โดยเสนอให้
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1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
3) นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734
แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกาหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทา
การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวได้
นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 เป็นจานวนเงิน 2,010,000.บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
หน่วย: บาท

1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปีของบริษัทฯ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
(3 ไตรมาสๆ ละ 170,000 บาท)
3.ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2558)
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2558)
5.ค่าบริการอืน่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชี
ปี 2557 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นบริษัทที่มี
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีก
หลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้องกั บบุค คลดังกล่าว ซึ่ งค่าสอบบัญชี ในปี 2558 จานวน 2,010,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกั บ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2557 จานวนทั้งสิ้น 1,959,000.- บาท แล้วมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีปี 2558 ที่มี
การปรับราคาเพิ่มขึ้น 51,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 2.6 ของค่าสอบบัญชีปี 2557 เป็นราคาที่เหมาะสม
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จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบี ยนที่ 4951 และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุ ณ ปสุต ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บอนุ ญ าตเลขทะเบี ยนที่ 4499 และ/หรื อ
นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 เป็นจานวนเงิน 2,010,000.- บาท
ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 14 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ 10 ราย นับจานวนหุ้นได้ 2,998,977 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้ นที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น 359 ราย นับจานวนหุ้นได้ 62,056,587 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7:
 เห็นด้วย 62,019,863
เสียง (99.9408 %)
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( -- %)
 งดออกเสียง 36,724
เสียง ( 0.0592 %)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่
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ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 นี้
ได้ดาเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม ประธาน
จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
อนึ่ง ในระหว่างการดาเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทาให้จานวนหุ้นของการลงมติใน
วาระต่างๆ มีจานวนหุ้นมากกว่าจานวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้น
ที่มอบฉันทะได้กาหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เห็นด้วยในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 และไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในวาระที่ 8 จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วแต่อย่างใด
ดังนั้น จึงสรุปจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 123 ราย และโดยการมอบฉันทะ 236 ราย รวม
ทั้งสิ้น 359 ราย นับจานวนหุ้นได้ 62,056,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.2855 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(จานวน 106,470,000 หุ้น)
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เลิกประชุมเวลา 15.10 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

