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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) 

---------------------------------------------------------------------- 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 3 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 13 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ก าหนดใหว้นัจนัทรท์ี่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่
มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บรษิัทมีผูถื้อหุน้ 378 ราย คิดเป็น 752,097,832 หุน้   

กำรด ำเนินกำรก่อนเร่ิมประชุม 

นางสาวชวนัธร ม่วงมี เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนในที่
ประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 (หน่ึง) หุน้เท่ากบั 1 (หน่ึง) เสียง ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 35  

2. วิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัต่อไปนี ้

2.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง หรือกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหใ้ชสิ้ทธิออกเสียงแทน 

ประธานฯ จะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ขอใหท้่านท าเครื่องหมายเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อประธานฯ ขอใหท้่านลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ขอใหท้่านส่งบตัรลงคะแนนใหก้ับเจา้หนา้ที่ โดยขอเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กิด
ความโปรง่ใสในการนบัคะแนน โดยบตัรลงคะแนนจะน ามานบั ดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) โดยการนบัผลคะแนน 
บรษิัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ โดยจ านวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยทัง้หมดในวาระนัน้ ๆ 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนดงักลา่วนบัเป็นบตัรเสีย ไดแ้ก่  

1) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารท าเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง  

2) การแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนโดยไมม่ีการลงลายมือชื่อก ากบั หรือ 

3) การออกเสียงโดยมีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง โดยการแบ่งแยกดงักล่าวไม่ใช่กรณีของคสัโตเดียน (Custodian) 

2.2 กรณีของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะซึ่งไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็น
คะแนนเสียงที่ใชน้บัเป็นมติที่ประชมุ ซึ่งบรษิัทไม่ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนใหก้บัผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่าว 

3. รายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวมผลและแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบก่อนจบการประชมุ 
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4. ในกรณีมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุภายหลงัจากเริ่มการประชมุ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่าว จะมีสิทธิ
ลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระภายหลงัจากนัน้เท่านัน้ 

5. โดยก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไดส้อบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็ นที่
เก่ียวขอ้งกบัการประชมุ ขอใหผู้ถื้อหุน้ยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่น าไมคไ์ปใหเ้พื่อถามค าถาม  

6. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนที่การประชมุจะสิน้สดุ ขอใหน้ าบตัรลงคะแนนหย่อนลงใน
กล่องลงคะแนนที่บรษิัทจดัเตรียมไวใ้ห ้

7. ในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ถดัไปจะไม่มีวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชมุในการประชมุครัง้นี ้โดยบริษัทจะเผยแพร่
รายงานการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มทัง้แจง้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมและจะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
รายงานการประชมุ   

8. บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้
ก าหนดวาระการประชมุทัง้สิน้ 10 วาระ   

เลขานกุารบรษิัทแจง้ที่ประชมุทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองรวม จ านวน 33 ราย จ านวน 147,664 หุน้ และโดยการ
รับมอบฉันทะ 25 ราย จ านวน 742,450,359 หุ้น รวมทั้งหมด 58 ราย ซึ่งนับจ านวนหุ้นรวมกันได ้742,598,023 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 
98.7369 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด (โดยหุน้บรษิัทมีทัง้หมด 752,097,832 หุน้ ) ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท   

เนื่องดว้ยสถานการณแ์พรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงควรปฏิบตัิตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุ
ว่าดว้ยการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์จึงขอให ้ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  

ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ แนะน ากรรมการบรษิัท ที่ปรกึษา ฝ่าย
จดัการ ตวัแทนที่ปรกึษากฎหมาย ผูส้อบบญัชีและตวัแทนผูถื้อหุน้ท่ีท าหนา้ที่สกัขีพยานในการนบัคะแนน ดงันี ้

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม  

1. นายเจรญิ สิรวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการ1* 

2. คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ * 

3. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์  กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน * 

4. นางอาทินนัท ์พีชานนท ์  กรรมการ และกรรมการบรหิาร * 
5. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล * 

 
1 * กรรมการล าดบัท่ี 1-5 เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนด ว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
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6. ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม   รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
7. ดร. กลุภทัรา สิโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
8. นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9. นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
10. พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
11. ดร. สมชยั สจัจพงษ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากับดูแล

บรรษัทภิบาล 
12. ดร. อภิชยั บญุธีรวร กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

กรรมการจ านวน 12 คน และเขา้รว่มประชมุ 12 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการที่เขา้รว่มประชมุเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิัท 

ปัจจบุนั บรษิัทมีคณะกรรมการชดุย่อย 5 ชดุ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

ปรึกษำของบริษทั ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. ดร. กิตติยา  โตธนะเกษม   
2. นายจรมัพร  โชตกิเสถียร 

ผู้บริหำรของบริษทัทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

นางสาวฟ้า มะหะนาวานนท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ 

ผู้บริหำรของบริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลัก 

1. นางสาวภฤตยา   สจัจศิลา   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2. นายจิรวฒุิ   บญุศิร ิ   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
3. นายไตรรงค ์  บตุรากาศ   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั  

ผู้สอบบัญชีของบริษัท นายโชคชยั งามวฒุิกลุ จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั   

ตัวแทนที่ปรึกษำกฎหมำยและเป็นสักขีพยำยในกำรนับคะแนนเสียง นางสาวประทุมพร สมบูรณพ์ูลผล จากบริษัท วีระวงค,์ 
ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั   

ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เป็นสกัขีพยานในการ
นบัคะแนนเสียง นายจิรขจร จตรุภทัร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง แสดงความประสงคข์อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

เร่ิมกำรประชุม 

ประธานที่ประชุมไดก้ล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม และด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้
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วำระที ่1 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2562 ของบริษัท 

ประธานที่ประชุมมอบหมายใหน้ายอานนท ์ชนไมตรี ผูอ้  านวยการอาวุโส  ส านกักรรมการบริหาร รายงานภาพรวมของ 
บริษัทกิจการ เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา และนางสาวฟ้า มหะนาวานนท ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ฝ่ายการเงินและสนบัสนุนธุรกิจ รายงานเรื่องผลการด าเนินงาน 

ผูอ้  านวยการอาวุโส ส านกักรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การประชุมนีถื้อเป็นครัง้แรกของการพบนกัลงทุน จากวนัท่ี
จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ในปี 2562 ดงันี ้

ธุรกิจของเครืออาคเนยเ์ริ่มตน้ตัง้แตช่่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งบรษิัทประกนัภยัต่างชาตจิ านวนมากปิดกจิการลง คณะผู้
ก่อตั้งอาคเนยม์ีปณิธานในการจัดตัง้บริษัทประกันภัยของคนไทยเพื่อดูแลลูกคา้คนไทยในทุกสภาวการณ์ โดยไดก้่อตั้งบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไดร้บัอนุญาตจากทางราชการใหด้  าเนินกิจการเมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2489 ภายใตช้ื่อ “บริษัท อาคเนยป์ระกันภยั 
จ ากัด” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มตน้ของธุรกิจในกลุ่มอาคเนย์ โดยมีธุรกิจหลกัคือ ประกันภยัวินาศภยั ประกันชีวิต ลีสซิ่ง รวมถึงยงัมีธุรกิจ
ย่อยอื่น ๆ เช่น บรษิัท เอสโซฟิน จ ากดั เป็นบรษิัทที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยีใหก้บับรษิัทต่าง ๆ ในเครือ  

เครืออาคเนยจ์ดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ในชื่อบรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)   

บรษิัทเขา้เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยการควบรวมบรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“TIC”) เขา้มา
อยู่ในกลุ่มบริษัทเครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท ไทยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) มีกลยุทธท์างธุรกิจแบบ Innovation 
Insurance  Company ที่มีความโดดเด่นดา้นดิจิตลั โดยมีการพฒันา platform ต่าง ๆ เพื่อรองรบักลุ่มลกูคา้เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความ
สะดวกในการเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์และบรกิารไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

อย่างไรก็ตาม การเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ และด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทตอ้งปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไข 2 ประการ คือ การมีสดัส่วนของผูถื้อหุน้รายย่อย (“Free Float”) อย่างนอ้ยรอ้ยละ 15 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัท และการ
ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีความคืบหนา้ดงันี ้ 

1) ความคืบหนา้ของแผนการกระจายการถือหุน้รายย่อย ล่าสดุมีสดัส่วนของผูถื้อหุน้รายย่อย คิดเป็นรอ้ยละ 7.35 ของทุนช าระ
แลว้ของบรษิัท  

ทั้งนี ้เพื่อใหบ้ริษัทมี Free float ครบรอ้ยละ 15.00 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ตามคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการด ารงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียน การประชุมในวนันีจ้ึงมีวาระที่ 9 เพื่อพิจารณอนุมตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท ซึ่งหากที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทเสนอ
แลว้ บริษัทจะด าเนินการเพิ่มสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป  ปัจจุบัน บริษัทไดข้อขยาย
ระยะเวลาการเพิ่มสดัส่วนของผูถื้อหุน้รายย่อยไปถึงเดือนมีนาคม 2564  

2) เรื่องการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จะรายงานใหท้ี่ประชมุทราบในวาระท่ี 2   

ตามที่ไดม้ีการเปิดเผยตามหนงัสือสารสนเทศ ผ่านทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องโครงการต่าง ๆ ของบรษิัท มีความคืบหนา้ดงันี ้

▪ จดัตัง้บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จ ากัด (ปัจจุบนัเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท อาคเนย ์มนันี่ จ ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุน้โดย
บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 99.99% เพื่อด าเนินธุรกิจสินเชื่อส าหรบัธุรกิจ   
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▪ จดัตัง้ บรษิัท เอสอีจี มนันี่ จ ากดั (ปัจจบุนัเปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท อาคเนย ์มนันี่ รีเทล จ ากดั) ซึ่งถือหุน้โดย บรษิัทอาคเนย ์มนันี่ 
จ ากัด รอ้ยละ 99.99 เพื่อด าเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ภายใตก้ารก ากับของ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างด าเนินการขอใบอนญุาตกบัธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดา้นการพฒันาทางดา้นธุรกิจ ดงันี ้

▪ จดัตัง้ บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั เพื่อจดัการดแูลการใชอ้สงัหารมิทรพัยภ์ายในกลุ่มบรษิัทฯ 
▪ จดัโครงสรา้งบรษิัทต่าง ๆ ของธุรกิจหลกัและธุรกิจย่อยเพื่อเป็นการส่งเสรมิการท าธุรกิจ 
▪ จดัตัง้บรษิัท เซ็นทรคิส ์คอนซลัติง้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทรว่มทนุเพื่อวิเคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) และ การวจิยั (Market 

Research) ใหก้บักลุ่มบรษิัทในเครือ และลกูคา้องคก์รทั่วไปในประเทศไทย โดยบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 67 

บริษัทไดม้ีการพฒันาโครงสรา้ง และกลุ่มธุรกิจเพื่อรองรบัการเติบโตตามการเปล่ียนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยมีการ
พฒันาความรว่มมือกบัองคก์รธุรกิจชัน้น า เช่น การพฒันาความรว่มมือกบักลุ่มบรษิัท ปตท. ในโครงการ “อาคเนย ์Station” เพื่อเป็น
ศนูยก์ลางการใหบ้รกิารที่ปรกึษาทางการเงินดา้นประกันครบวงจรในสถานีบรกิารน า้มนั PTT และความรว่มมือกับมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
(ABAC) เพื่อพัฒนาหลักสูตรเก่ียวขอ้งกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งเครืออาคเนยจ์ะมีโอกาสคัดเลือกทรพัยากรบุคคลที่ผ่านการเตรียม
ความพรอ้มมาช่วยพฒันาธุรกิจไดต้รงตามที่ตอ้งการ 

อย่างไรก็ดี จากผลกระทบโควิด-19 บรษิัทไดม้ีการปรบัเปล่ียนกลยทุธ ์และแผนการด าเนินการเพื่อรองรบัผลกระทบดงักล่าว 
โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไดม้ีการปรบักลยทุธโ์ดยใชห้ลกัระมดัระวงัอย่างสงูในการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากการด าเนินงานทางธุรกิจแลว้ บริษัทยงัค านึงถึงการสรา้งประโยชนเ์พื่อสงัคม ผ่านกิจกรรมในหลายดา้น อาทิ ดา้น
ส่งเสริมสขุภาพและความปลอดภยั ดา้นการศึกษาศิลปวฒันธรรม และในช่วงวิกฤตโควิด-19 บริษัทไดใ้หค้วามช่วยเหลือพนกังาน 
ลกูคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงสงัคมส่วนรวมเพื่อฝ่าวิกฤตนีไ้ปดว้ยกนั 

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ รายงานผลการด าเนินงานว่า 
คณะกรรมการบรษิัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

งบแสดงฐำนะทำงเงนิและงบก ำไรขำดทุน    
 

 

ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ จำกปี 2561 

(ร้อยละ) 
สินทรพัยร์วม 90,992 4 
หนีสิ้นรวม 75,761 1.9 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 15,231 16.0 
สินทรพัยล์งทนุ 59,701 10.1 
สินทรพัยม์ีไวใ้หเ้ช่า 12,614 6.1 
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ขนำดของสินทรัพยต์ำมกลุ่มธุรกิจ (เป็นขอ้มลูก่อนตดัรายการระหว่างกนั)  
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
กลุ่มธุรกิจ ปี 2562 ปี 2561 

ประกนัชีวิต 54,502 50,303 
ประกนัภยั 18,634 21,568 
ลิสซิ่ง 17,153 16,346 
อื่น ๆ 10,795 8,608 

 

รำยได้รวมของบริษัท 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 19,476 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 22.4 จากปีก่อนหนา้ คือ 25,096 ลา้นบาท สรุปสัดส่วน
รายไดร้วมแยกตามกลุ่มธุรกิจ ไดด้งันี ้

กลุ่มธุรกิจ ปี 2562 ปี 2561 
ประกนัชีวิต 41% 57% 
ประกนัภยั 39% 27% 
ลิสซิ่ง 18% 16% 
อื่น ๆ 2% 0.5% 

 

▪ แม้ว่าเบีย้ประกันชีวิตรับประเภทรบัช าระเบีย้ครัง้เดียวของประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารและสถาบันการเงิน 
(Banca) ลดลง แต่ธุรกิจประกนัภยัยงัคงมีการเติบโตประมาณรอ้ยละ 17 

▪ ปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิ 279 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากค่าสินไหมในส่วนของประกนัภยัรถยนตม์ีอตัรา
เพิ่มขึน้ โดยมีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) เท่ากบัรอ้ยละ 2  

บรษิัทยึดมั่นและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยถือเป็นส่วนส าคญัในการบริหารจดัการ
ของบริษัท และยังตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานและการติดต่อกับผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจและการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงไดจ้ัดท านโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น และ
นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผิด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจน และจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัแจง้เบาะแส /รอ้งเรียนการ
ทจุรติ และการกระท าผิด รวมถึงก าหนดใหม้ีการติดตามการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

บริษัทอยู่ระหว่างการจดัท าและประกาศปฏิญญาอาคเนย ์ว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ภายใตโ้ครงการ Zero Tolerance against Corruption  และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด การสมคัร
เขา้ร่วมโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยในปีนี ้บริษัทไดส่้งผูแ้ทนเขา้ร่วมหลกัสตูร 
Road to Join CAC หรือแนวทางการเขา้รว่มเป็นสมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย ซึ่งจดัขึน้โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย  
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ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   

นำยฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเหตใุดประกนัภยัจงึมีผลการด าเนินงานท่ีลดลง และจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนัจะ
ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทในปีนีอ้ย่างไร 

ประธำนทีป่ระชุม มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการบรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“SEIC”) ชีแ้จง 

กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท อำคเนยป์ระกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ชีแ้จงว่า สดัส่วนของการรบัประกันภยัรถยนตข์องบริษัทมีสดัส่วน
รอ้ยละ 70 ซึ่งมีมากกว่าการรบัประกนัภยัประเภทอื่น ๆ ซึ่งการประกนัภยัรถยนตเ์ป็นประเภทที่มีผลการด าเนินงานท่ีท าก าไรไดย้าก และ
เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจ จึงอาจมีจุดบกพร่องของระบบปฏิบัติการ ซึ่งบริษัทไดด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ และคาดว่าผล
ประกอบการในปีต่อไปจะดีขึน้ 

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้สอบถามถามเหตผุลที่การด าเนินงานที่ลดลงของทัง้ 3 ธุรกิจหลกั   

กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท อำคเนยป์ระกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) (“SELIC”) ชีแ้จงว่า SELIC มีแผนลดการขายผลิตภณัฑร์ะยะสัน้ 
เนื่องจากเมื่อปี 2561 บริษัทเนน้การขายผลิตภัณฑร์ะยะสัน้ที่ใหผ้ลตอบแทนสูง (Single Premium) ผ่านช่องทางสถาบนัการเงิน เพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด แมว้่าใหผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวจะใหผ้ลตอบแทนสงูต่อผูเ้อาประกัน แต่ส่งผลเชิงลบต่อบรษิัทในระยะยาว บรษิัทจึง
ไดป้รบัสดัส่วนการรบัประกนั โดยเพิ่มการรบัประกนัแบบระยะยาว  

กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท อำคเนยแ์คปปิตอล จ ำกัด (“SECAP”) ชีแ้จงว่า ผลประกอบการปี 2563 คาดว่าจะใกลเ้คียงกับปี 2562 
โดยในปี 2562 บรษิัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในการเช่าซือ้รถยนตเ์ป็นอนัดบั 1 แต่เมื่อพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกจิในปีหนา้ ที่คาดวา่
จะส่งผลลบต่อการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บรษิัทไดล้ดตน้ทนุในการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มส่วนของผูถื้อหุน้ โดยหากสภาวะเศรษฐกิจ
มีแนวโนม้ที่ดีขึน้ บรษิัทจะพิจารณาเรื่องการขยายธุรกิจต่อไป 

กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท อำคเนยป์ระกันภัย จ ำกัด (มหำชน) (“SEIC”) ชีแ้จงว่า ปี 2562 ถึงปี 2563 บริษัทเนน้บริหารจดัการ
ตน้ทุนค่าสินไหมรถยนต ์และก าหนดราคาค่าเบีย้ใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนที่แทจ้ริง แต่เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจขายรถยนตช์ะลอตวั ท าให้
เบีย้รับประกันภัยรถยนตล์ดลงดว้ย อย่างไรก็ดี คาดว่าสัดส่วนของค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) และ Combined ratio จะลดลง 
เนื่องจากการอุดรอยรั่วสินไหม และการลดค่าใชจ้่าย รวมถึงบริษัทมีการบริหารความเส่ียงดีขึน้ ท าใหจ้ากอตัราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio หรือ “CAR”) ลดลงจากเดิม SEIC มีค่าสินไหมและเบีย้รบัลดลงในช่วงสถานการณ ์Covid-19 
แต่ระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมา SEIC มีค่าสินไหมและเบีย้รบัท่ีเพิ่มขึน้ 

นอกจากนี ้ SEIC เริ่มน าเทคโนโลยีมาช่วยในดา้นปฏิบตัิการ เพื่อใหม้ีการควบคมุภายในท่ีดีขึน้ โดยหากเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
คาดว่าผลประกอบการของปี 2563 จะดีขึน้จากปี 2562  ประกอบกับปีหนา้ SEIC มีแผนการปรบัสดัส่วนการรบัประกนั โดยเพิ่มการรบั
ประกนัภยัที่ไม่ใช่รถยนตใ์หม้ากขึน้ เพื่อลด Combined Ratio ของประกนัภยัรถยนต ์ 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ชีแ้จงว่า แมใ้นปีที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจหดตวั ท าใหร้ายไดจ้ากธรุกิจประกนัชีวิตลดนอ้ยลง แต่คาดว่าปี 
2563 SELIC จะสามารถก าไรใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ากกว่าเดิม   

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามนโยบายการลงทนุของบรษิัท 
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ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ชีแ้จงว่า สภาวะดอกเบีย้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการลงทนุ แต่เนื่องดว้ยบรษิัทมีการลงทนุท่ีหลากหลาย ทัง้
ในหุน้สามญั และกองทนุต่าง ๆ ท าใหม้ีการกระจายความเส่ียงที่จะไดร้บัผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ที่ลดลง 

ประธานที่ประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ของบรษิัท 

มติ  ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ของบรษิัท 

วำระที ่2 รับทรำบแผนด ำเนินงำนหลังจำกกำรน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง
กำรขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์กับบริษัท อินทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) (“INSURE”) 

 ประธานที่ประชมุมอบหมายใหน้ายอานนท ์ชนไมตรี ผูอ้  านวยการอาวโุส ส านกักรรมการบรหิาร รายงานต่อที่ประชมุ 

ผูอ้  านวยการอาวุโส ส านักกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทตอ้งด าเนินการตามแผนด าเนินงาน
หลงัจากการน าบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั INSURE นัน้ 

อา้งถึง แบบรายงานผลการซือ้หลักทรพัย ์วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทไดท้ าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดใน INSURE ผ่านบริษัท รถดีเด็ด ออโต ้จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 และยื่นแบบรายงานผลการเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง INSURE (แบบ 256-2) ท าใหบ้ริษัทเป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 
75.06 เมื่อเทียบกับจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ INSURE โดยการด าเนินงานนัน้ บริษัทมีความประสงคใ์หม้ีความโปร่งใส
และเป็นการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกัน ในมาตรการต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการด าเนินงานอื่น ๆ เพื่อแกไ้ขความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นกิจการอย่างสมบรูณ ์เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารด ารงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   

นำยฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามลกัษณะความขดัแยง้ วิธีแกไ้ขความขดัแยง้ และมีประเด็นใดที่ตอ้งจดัการแกไ้ขต่อ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ชีแ้จง้ว่า เดิมกลุ่มทีซีซี เขา้ถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 60 ใน INSURE ต่อมาบริษัท เครืออาคเนย ์จ ากัด ไดย้ื่น
ขอ้เสนอการด าเนินธุรกิจรว่มกบับรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“TIC”) โดยจดัตัง้บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดจาก TIC และรบัโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เครืออาคเนย ์จ ากัด บริษัทจด
ทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกลุ่มทีซีซี เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท และ 
INSURE ก่อใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมต่อผูถื้อหุน้รายย่อยของทัง้สองบรษิัท  

ในปี 2563 บริษัทจึงไดเ้ขา้ถือหุน้ทัง้หมดใน INSURE ผ่านบริษัท รถดีเด็ด ออโต ้จ ากัด (“RDD”) (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้อยู่
เกือบรอ้ยละ 100) ท าใหท้ัง้ INSURE และ TIC เป็นบรษิัทในกลุ่มเครือไทย โฮลดิง้ส ์ 

บริษัทมีนโยบายแยกการประกอบธุรกิจประกันภัยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่ TIC จะเน้นการท าธุรกิจแบบดิจิตัล 
(Insurance Insurance) ซึ่งเป็นการขายประกันภัยผ่าน Internet / Mobile ส่วนบริษัท อาคเนยป์ระกันภัย จ ากัด (มหาชน) (SEIC) ท า
ธุรกิจขายประกนัภยัผ่านช่องทางปกติ บรษิัทจะจดัการแบ่งการด าเนินธุรกิจของ INSURE และ SEIC และแจง้ต่อผูถื้อหุน้ต่อไป 

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามสาเหตทุี่ใช ้RDD ในการด าเนินการซือ้หุน้ของ INSURE  
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ชีแ้จงว่า การที่ใช้ RDD ท าการซือ้หุน้ในบริษัท INSURE เพื่อลดขั้นตอนในการท าธุรกรรม เนื่องจาก
บรษิัท เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ประธานที่ประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบแผนด าเนินงานหลงัจากการน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่องการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กบับรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“INSURE”) 

มติ  ที่ประชุมรบัทราบแผนด าเนินงานหลงัจากการน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการขจดั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กบับรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“INSURE”) 

 

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

ประธานที่ประชุมมอบหมายใหน้างสาวฟ้า มหะนาวานนท ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ 
ชีแ้จงงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา สรุปไดด้งันี ้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 36 (2) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาและอนุมตัิงบการเงิน
ของบรษิัท จึงขอเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิงบการเงินของบรษิัทส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งแสดงอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท โดยงบการเงินดงักล่าว ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากัด อีกทัง้ไดผ่้านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  โดยฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบรษิัท สรุปไดด้งันี ้

หน่วย : บาท 

รำยกำร งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 
สินทรพัยร์วม  9,254,812,079   90,992,672,836   
หนีสิ้นรวม  6,046,959,100   75,761,369,025   
รายไดร้วม     248,240,346     23,740,126,279   
ก าไรสทุธิ*       65,452,783       304,917,794   
ก าไรต่อหุน้                  0.20                    0.41   

 * ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   

นำยฐติิพงศ ์โสภณอุดมพร ผูถื้อหุน้ ขอใหอ้ธิบายรายละเอยีดในงบการเงินท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปี (ภาษาไทย) ต่อไปนี ้

1. หวัขอ้สิทธิการเชา่ หนา้ 143    
2. งบก าไรขาดทนุ หนา้ 145 เรื่องผลประโยชนจ์ากกรมธรรม ์คา่สินไหมทดแทน ค่าใชจ้่ายประกนัอื่น และการขาดทนุของตราสาร

อนพุนัธ ์

รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ฝ่ำยกำรเงนิและสนับสนุนธุรกิจ ชีแ้จงดงันี ้
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- สิทธิการเช่าดงักล่าวเป็นสิทธิการเช่าของบริษัท อาคเนยป์ระกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่บนถนนสรุวงศ ์ไดม้าเมื่อปี 2562 
เพื่อเตรียมด าเนินการดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ 

- ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม ์ค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึน้ ส าหรบัประกนัชีวิต มาจากผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมเ์งินครบ
ก าหนดกรมธรรม ์และเงินเวนคืนท่ีลกูคา้ขอเวนคืนกรมธรรม ์ 

- ส าหรบัธุรกิจประกันภัย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากประกันภัยต่อสูงขึน้ เนื่องจากการปรบัลดสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อ
ส าหรบัการรบัประกนัภยัรถยนต ์ 

- การขาดทนุจากการปรบัมลูค่าค่าตราสารอนพุนัธ ์มาจากเงินลงทนุของบรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ในตราสาร
ต่างประเทศ และมีการปรบัมลูค่าตามอตัราแลกเปล่ียนที่เปล่ียนแปลง ณ สิน้ปี 

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงันี ้

1. อตัราความเพียงพอของเงินกองทนุ (“CAR”) ของบรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2. รายไดจ้ากการขายทรพัยสิ์นนอ้ยลงเพราะเหตใุด 
3. สาเหตทุี่มลูของก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากทรพัยสิ์นลงทนุเผ่ือขายจึงมีมลูค่ามาก 
4. ผลกระทบจากการใช ้TFRS 9 TFRS 16 และส ารองผลประโยชนพ์นกังาน 

รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ฝ่ำยกำรเงนิและสนับสนุนธุรกิจ ชีแ้จงว่า  

- ณ สิน้ปี 2562 อัตราความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยเท่ากับรอ้ยละ 164 ซึ่งสูงกว่าที่ส  านักคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ก าหนด   

- รายไดจ้ากการขายทรพัยสิ์นมาจากการขายรถที่หมดสญัญาเช่า โดยในปีที่ผ่านมาจ านวนรถหมดสญัญาเช่าลดลง ส่งผลให้
จ านวนรถที่เขา้มารอใน Stock ลดนอ้ยลง รวมถึงรถมือสองราคาลดลง  

- บรษิัทมีการบรหิารพอรต์การลงทนุท่ีดี ท าใหม้ีก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิจ านวนมาก 
TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่เป็นผู้เช่า ซึ่งกระทบต่อการด าเนินการของบริษัทบางส่วน หรือคิดเป็น
สดัส่วนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์น ส่วนบรษิัทผูใ้หเ้ช่าไม่ไดร้บัผลกระทบ   
TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ส่งผลต่อสถาบนัการเงินและบริษัทประกันภยั ซึ่ งสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกแนวปฏิบตัิทาง
บญัชี เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดกับผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัภยั และประกนัชีวิต ทัง้นีบ้ริษัทประกนัภยัและประกนัชีวิต 
มีผลกระทบที่เกิดจากการน ามาตรฐานบญัชีฉบบันีม้าปฏิบตัิใชน้อ้ยมาก 
งบการเงินรวมของบรษิัทไม่ไดใ้ชเ้กณฑเ์ดียวกบับรษิัทประกนัภยัและประกันชีวิต ซึ่งบรษิัทไดน้ า TFRS 9 และ TFRS 16 มาใช้
แลว้ส าหรบังบไตรมาส 1/2563 โดย ณ วนัแรกที่มีผลบงัคบัใช ้ส่งผลกระทบต่อก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง ซึ่งบริษัทไดป้รบัมาเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้ โดยส่งผลกระทบต่องบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็นอ้ยมาก เมื่อเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของบรษิัท ในส่วน
ของเงินส ารองผลประโยชนพ์นักงานตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย บริษัทไดท้ าการตัง้ค่าส ารองไวแ้ลว้อย่างครบถว้น 
ตัง้แต่ไตรมาส 2/2562 
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นำยปรำโมทย ์สิบรัตนสกุล สอบถาม CAR และ Combine Ratio ของบรษิัทประกนัภยั  

รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ฝ่ำยกำรเงนิและสนับสนุนธุรกิจ ชีแ้จงดงันี ้

 2563 (ณ ไตรมำส 1/2563) 2562 (ณ ธันวำคม 2562) 

CAR 134% 164% 
Combine Ratio 113% 127% 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนีต้อ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง ลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรบัปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้
ความเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,599,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง  100 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมตัิจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีไว้เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงนิปันผล 

ประธานที่ประชุมมอบหมายใหน้างสาวฟ้า มหะนาวานนท ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ 
ชีแ้จงการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 36 (3) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และขอ้บงัคบั
ของบริษัท ข้อ 48 ก าหนดว่าบริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลก าไรสุทธิเท่ากับ 65,452,783 บาท ซึ่งบริษัทไดท้ าการจัดสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิเป็นจ านวน 3,272,639 บาท เรียบรอ้ยแลว้  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บรษิัทภายหลงัการหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและการจดัสรรเงินทุนส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ 
เพื่อผลประโยชนต์่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทาง
การเงิน กระแสเงินสด การส ารองเงินไวเ้พื่อบรหิารกจิการ การขยายธุรกิจ และการลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจา่ยช าระคนื
เงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท และเนื่องจากบรษิัทมีแผนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบรษิัทจึงตอ้งกนัเงนิส ารองเพื่อ
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สนบัสนุนการขยายธุรกิจของบรษิัทย่อย และการต่อยอดธุรกิจเพื่อสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนใหก้บักลุ่มบริษัท จึงของดการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรบัปี 2562  

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงินปันผล โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจ าปีของบรษิัท สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2562 ของบรษิัทท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   

นำยฐติิพงศ ์โสภณอุดมพร ผูถื้อหุน้ สอบถามการจ่ายเงินปันผลปีหนา้ 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ชีแ้จงว่า การจ่ายเงินปันผลในปีหนา้ ขึน้กบัผลประกอบการในปี 2563 

ประธานที่ประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระ
นีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,599,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง  100 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ        

ประธานที่ประชุมแจง้ที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่  (1) นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(2) นางอาทินนัท ์พีชานนท ์ (3) ดร. กลุภทัรา สิโรดม (4) พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี 
ทั้ง 4 ท่านไดแ้จง้ความประสงคข์อออกจากหอ้งประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนีจ้ะเสร็จสิน้   ประธานที่ประชุมมอบหมายให้
นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้จง โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 36 (4) ก าหนดใหท้ี่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหก้รรมการออกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่ง
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกได ้โดยกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ   
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ปัจจบุนับรษิัท มีกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระโดยการจบัสลาก จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายโชติพฒัน ์  พีชานนท ์   กรรมการ 
2. นางอาทินนัท ์ พีชานนท ์  กรรมการ 
3. ดร. กลุภทัรา   สิโรดม               กรรมการอิสระ 
4. พลต ารวจเอกเจตน ์  มงคลหตัถี  กรรมการอิสระ 

อนึ่ง บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 
จนถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท แต่ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้
รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดเ้ห็นชอบตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนที่ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั ถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนแ์ก่การด าเนินงานของบรษิทั
และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ลว้ เห็นว่ากรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถว้น ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีค วามรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัท  มีความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่งอยู่เดิม อีกทั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ายังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะ
ทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระได ้ 

โดยคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้ไดร้ว่มกนัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิัท และด ารงต าแหน่งกรรมการชดุย่อยตามที่ด  ารงอยู่ก่อนครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่ง 

ประวตัิของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
และขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ส าหรบักรรมการอิสระ 2 ท่าน ไดแ้ก่ ดร. กุลภทัรา สิโรดม และพลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ
ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้ ไดร้่วมกันพิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านดงักล่าว เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นท่ีจะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซึ่งในท่ีประชมุไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
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ประธานที่ประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดย
วาระนีจ้ะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล และตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นำยโชติพัฒน ์พีชำนนท ์

มติ  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ นายโชติพัฒน์ พีชานนท ์กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท และด ารง
ต าแหน่งกรรมการชดุย่อยตามที่ด  ารงอยู่ก่อนครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,600,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  100 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

2. นำงอำทนัินท ์พีชำนนท ์

มติ  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ นางอาทินันท ์พีชานนท ์กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท และด ารง
ต าแหน่งกรรมการชดุย่อยตามที่ด  ารงอยู่ก่อนครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,600,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  100 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

3. ดร. กุลภัทรำ สิโรดม       

 มติ  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ ดร. กลุภทัรา สิโรดม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท และด ารงต าแหน่ง
กรรมการชดุย่อยตามที่ด  ารงอยู่ก่อนครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,600,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   
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4. พลต ำรวจเอกเจตน ์มงคลหัตถี 

มติ  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหัตถี กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท และ
ด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยตามที่ด  ารงอยู่ก่อนครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระอีกวาระหน่ึงตามที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,600,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 

ประธานที่ประชุมมอบหมายให ้นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 22 ก าหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงิน
รางวลั  เบีย้ประชุม  บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น  และขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 36 (5) ก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเสนอพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ  แลว้ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกบักลุ่มบรษิัทท่ีประกอบธรุกจิ
ในลกัษณะเดียวกัน รวมถึงแนวโนม้ภาวะธุรกิจ อีกทัง้ไดพ้ิจารณาถึงอตัราค่าตอบแทนและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใหค้ณุค่าต่อความรูค้วามสามารถของกรรมการและการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการในการช่วยใหบ้รษิัทและ
บริษัทย่อยประสบความส าเร็จและด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน  จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) จ านวนไม่เกิน 8,000,000 บาท  ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวจะไม่
กระทบต่อสิทธิกรรมการในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทน และ/หรือผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งบรษิัท   

รายละเอียดของอตัราค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (อตัราเดียวกบัปี 2562) ดงัต่อไปนี ้

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 
1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

- ประธำนกรรมกำร 
- รองประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

  
70,000 
50,000 
40,000 

  
70,000 
50,000 
40,000 

  
70,000 
50,000 
40,000 

2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำร 

  
50,000 

  
50,000 

  
50,000 
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องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 

- กรรมกำร 40,000 40,000 40,000 

3. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ  *  
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 

  
40,000 
30,000 

  
40,000 
30,000 

  
40,000 
30,000 

*คณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภบิาล 

- ไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบรษิัทในฐานะพนกังานดว้ย 

- คณุเจรญิ สิรวิฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี ไดแ้สดงเจตจ านงไม่ขอรบัค่าตอบแทนปี 2563 

ส าหรบัปี 2562 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 5,290,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามอตัราค่าตอบแทน และหลกัเกณฑท์ี่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  (คณุ
เจรญิ สิรวิฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี ไดแ้สดงเจตจ านงไม่ขอรบัค่าตอบแทน ปี 2562) 

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถาม ดงันี ้

1. จ านวนครัง้การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ปี 2562  
2. ค่าบ าเหน็จกรรมการปี 2563 
3. กรรมการท่ีเป็นกรรมการชดุย่อยหลายคณะ ไดค้่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการทกุคณะหรือไม่ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ชีแ้จงว่า บรษิัทยงัไม่มีนโยบายจ่ายบ าเหน็จกรรมการ  

ประธำนทีป่ระชุม ชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้  

- บริษัทไดก้ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหนา้ โดยประชุมไตรมาสละ 1 ครัง้ นอกจากมีเรื่องที่ตอ้งนดัประชมุจึงจะ
มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 9 ครัง้ เนื่องจากเป็นปีแรกของการ
เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

- กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชมุเท่านัน้ ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน 
- ค่าเบีย้ประชมุ จ่ายใหก้บักรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยทกุท่านท่ีเขา้รว่มประชมุ  

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเหตใุด คณุเจรญิและคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี ไม่รบัค่าตอบแทน 

ประธำนกรรมกำร ชีแ้จงวา่ ทัง้คณุเจรญิ สิรวิฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันาภกัดี มีความประสงคต์อ้งการใหบ้รษิัทน าไปเป็น
ค่าด าเนินการของบรษิัท เพื่อสรา้งผลก าไรสงูสดุเพื่อตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ 

ประธานที่ประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ   
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มติ  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,600,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 

ประธานที่ประชมุมอบหมายให ้ดร. กลุภทัรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา ดงันี ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 36 (6) และขอ้ 42 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบรษิทั เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2563 หลงัจากพจิารณาแลว้เห็นวา่ KPMG มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิของกลุ่มบรษิัทและใหค้  าแนะน าที่
เป็นประโยชน ์มกีารปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี และสามารถปฏิบตัิงานภายใตก้รอบเวลาที่ทางบรษิัทก าหนด 
โดยไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเพื่อเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2563 โดยมีรายนามดงัต่อไปนี ้

รำยชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที ่

จ ำนวนปีทีผู้่สอบบัญชีได้รับกำร 
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

1. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ 9728 1 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ปี 2562) 
2. นายชาญชยั สกลุเกิดสิน   6827 1 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ปี 2562) 
3. นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารง   4208 1 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ปี 2562) 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให ้KPMG จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของ KPMG ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี ้KPMG และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัทบรษิัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบรษิัทหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด 
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รายละเอียดขอ้มลูประวตัิของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2563 ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ  

ผูส้อบบญัชีของบริษัทและผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อย สงักัดส านกังานสอบบญัชีเดียวกัน เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาด
และการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทจะดแูลใหก้ารจดัท างบการเงินรวมสามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดเวลา 

2. อนุมัติค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นจ านวนที่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับธุรกิจและปริมาณของ
ธุรกรรมของบรษิัทท่ีเพิ่มขึน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) ค่าสอบบญัชีประจ าปี  1,870,000 บาท   
2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,650,000 บาท     
3) ค่าบรกิารอื่น   ไม่มี  

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
3,520,000 บาท 2,905,000 บาท 21% 

ส าหรบัปี 2563 KPMG เป็นผูส้อบบญัชีบริษัทย่อย 8 บริษัท มีค่าสอบบญัชีเป็นเงินจ านวน 12,660,000 บาท (ลดลงจากปี 
2562 รอ้ยละ 2) 

ทัง้นีค้่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2562 ไดม้ีการบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายทางบญัชีครบทัง้จ านวนแลว้ 

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามสาเหตทุี่ค่าสอบบญัชีของบรษิัทในปี 2563 เพิ่มขึน้จากปี 2562 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ชีแ้จงว่า ค่าสอบบญัชีของปี 2562 เป็นค่าสอบบัญชีเพียงครึ่งปี ตัง้แต่ที่บริษัทจะจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์(เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2562) แต่ค่าสอบบญัชี ปี 2563 เป็นค่าสอบบญัชีเต็มปี 

ประธานที่ประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 

โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 742,599,933 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  100 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   
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วำระที ่8 พิจำรณำอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธขิองบริษัท ขอ้ 4 (ทนุจด
ทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานที่ประชมุมอบหมายใหน้างสาวชวนัธร ม่วงมี เลขานกุารบรษิัท เป็นผูช้ีแ้จงวาระนี ้ดงัต่อไปนี ้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนทุนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ได้
ต่อเมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ ซึ่งปัจจุบนัทุนจดทะเบียนของบริษัท 7,536,401,860 บาท แบ่ง
ออกเป็น 753,640,186 หุน้ ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 752,097,832 หุน้ คงเหลือหุน้ 1,542,354 หุน้ ซึ่งไม่ไดเ้ป็นหุน้
สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัสิทธิใด ๆ จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 15,423,540 บาท โดยการ
ตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 1,542,354 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุของบรษิทั 
จึงขอแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

 “ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 7,520,978,320 บาท (เจ็ดพนัหา้รอ้ยยี่สิบลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสามรอ้ยยี่สิบบาท) 
แบ่งออกเป็น 752,097,832 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหา้สิบสองลา้นเกา้หมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยสามสิบสองหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ  10.00 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น   
หุน้สามญั 752,097,832 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหา้สิบสองลา้นเกา้หมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยสามสิบสองหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่มี - (-)” 

ทั้งนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย มี
อ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการลดทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจด
ทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน 

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จ านวน 15,423,540 บาท จากทุนจดทะเบียน
7,536,401,860 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 7,520,978,320 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 1,542,354 หุน้ 
ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท 

โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง   

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 15,423,540 บาท จากทุนจดทะเบียน
7,536,401,860 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 
1,542,354 หุน้ ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) 
ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท และใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผู้
มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และ
การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ข



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)          รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563  
 วนัพฤหสับดีที่ 3 กนัยายน 2563  หน้ำ 20 จำก 24 

เพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,600,032 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุน
จดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานที่ประชมุมอบหมายใหน้างสาวชวนัธร ม่วงมี เลขานกุารบรษิัท เป็นผูช้ีแ้จงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท และการแกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารด ารงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้
รายย่อย (“Free Float”) บริษัทตอ้งมี Free Float ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมี Free Float ประมาณรอ้ยละ 7.35 
บรษิัทสามารถด าเนินการไดโ้ดย 

1) การขายหุน้เดมิของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
2) การเพิม่ทนุจดทะเบียนของบรษิทั โดยการขายใหก้บันกัลงทนุแบบ เจาะจง และ/หรือ นกัลงทนุโดยทั่วไป 

ปัจจบุนั ทางฝ่ายจดัการไดพ้ิจารณาแนวทางทัง้ 2 แนวทางไปพรอ้มกนั เพื่อใหบ้รษิัทสามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารด ารง
สถานะตามเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยฯ์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความคล่องตวัในการบริหารงานหากบริษัทมีความจ าเป็นที่ตอ้งใช้
เงินทนุเพิ่มเติมในการขยายและสนบัสนนุกิจการในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่
ทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 4,512,586,980 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 7,520,978,320 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน  12,033,565,300 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงขอแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 12,033,565,300 บาท (หน่ึงหมื่นสองพนัสามสิบสามลา้นหา้แสนหกหมื่นหา้พนัสามรอ้ยบาท) 
แบ่งออกเป็น 1,203,356,530 หุน้ (หน่ึงพนัสองรอ้ยสามลา้นสามแสนหา้หมื่นหกพนัหา้รอ้ยสามสิบหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ  10.00 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น   
หุน้สามญั 1,203,356,530 หุน้ (หน่ึงพนัสองรอ้ยสามลา้นสามแสนหา้หมื่นหกพนัหา้รอ้ยสามสิบหุน้) 
หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่มี - (-)” 
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ดว้ยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดงันี ้

วิธีที ่1  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 225,629,349 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

วิธีที ่2  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 150,419,566 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 

วิธีที ่3  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 75,209,783 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

โดยการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท มีอ  านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน และ
การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) ดงัต่อไปนี ้

1. มีอ านาจในการพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้อย่างไรก็ตาม การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ขา้งตน้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนช าระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนช าระ
แลว้ หรือ 225,629,349 หุน้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุน แต่หากจดัสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนช าระแลว้ 
ส่วนท่ีเพิ่มจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ หรือ 150,419,566 หุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมติใหเ้พิ่มทนุ 

2. มีอ านาจก าหนดวัตถุประสงค ์จ านวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดงักล่าว จะตอ้งไม่เป็นการ
จัดสรรให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกัน (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ
ของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ต่อบคุคลในวงจ ากดั และจะตอ้ง
ไม่เป็นการเสนอขายหุน้ในราคาต ่า (ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เก่ียวกบัการขออนญุาตและการอนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อบคุคลในวงจ ากดั) และในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จะตอ้ง
เป็นไปเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวม และตอ้งไม่ต  ่ากว่าราคาใดราคาหน่ึงดงัต่อไปนี ้(ก) ราคาถวั
เฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ และอาจก าหนดส่วนลดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาดงักล่าว หรือ (ข) ราคาที่ก าหนดโดยผ่าน
กระบวนการท่ีเปิดใหน้กัลงทนุแสดงความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ของบรษิัทฯ ณ ระดบัราคาที่ตอ้งการ (Book Building) 
ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรพัย ์(ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 
เรื่องการอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั) 

3. มีอ านาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควรอัน
เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการให้แลว้
เสร็จภายในวนัที่บริษัทจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษัทในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดให้
ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
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นำยฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงวิธีที่เสนอสามารถเพิ่ม Free Float ไดอ้ย่างไร และท าไมขอการเพิ่มทนุในวงเงินสงู ทัง้
ที่บรษิัทขาด Free Float อีกประมาณรอ้ยละ 7 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ชีแ้จงว่า บรษิัทขอเพิ่มทนุตามจ านวนวงเงินที่มากที่สดุ เพื่อใหม้ีความยืดหยุ่นในการด าเนินการ โดยการเพิม่
ทนุคาดว่าจะมาจากการเสนอขายหุน้ใหม่   

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามวิธีการเพิ่มทนุว่าจะใชว้ิธีใด 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ชีแ้จงว่า บรษิัทมีความตัง้ใจที่ใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีส่วนในการซือ้หุน้เพิ่มทนุดว้ย จึงมีความเป็นไปไดท้ี่จะใช้
ทัง้ 3 วิธี ซึ่งบรษิัทมีความคาดหวงัว่าไตรมาส 1/2564 ผลการด าเนินการน่าจะดีขึน้ และก าไรต่อหุน้น่าจะดีขึน้แมจ้ะมีจ านวนหุน้เพิ่มขึน้ 

นำยธำรำ ชลปรำณี ผูถื้อหุน้ เสนอขอ้คิดเห็นว่า ควรแยกวาระการประชมุเป็น 3 วาระ ไดแ้ก่  

1. เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท  
2. เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) 
3. เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร รบัทราบขอ้เสนอแนะ 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณามีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท 
ขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิทั โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง   

มติ  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 
(ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 4,512,586,980 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 451,258,698 หุน้ 
ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  โดยอนุมัติการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  
และใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย มีอ านาจ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 (ทุนจด
ทะเบียน) กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,600,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง   
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วำระที ่10 พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ 

ประธานท่ีประชมุสอบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการเสนอวาระใหพ้ิจารณาเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ
วาระใหพ้ิจารณาเรื่องอื่น ๆ แต่อย่างใด 

ประธานที่ประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม มีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี ้

นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงันี ้

1. ผลกระทบของ Covid-19 ต่อบรษิัทประกนั  
2. การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
3. งบการลงทนุจากบรษิัทย่อย  
4. มมุมองต่อการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับบรษิัท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (TQM) 
5. เป้าหมายการด าเนินธุรกิจปี 2563 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ชีแ้จงดงันี ้

- โควิด-19 ส่งผลกระทบทัง้ทางบวกและลบ ดว้ยการที่มีผลิตภณัฑร์บัประกนั โควิด-19 แต่มีผูต้ิดเชือ้นอ้ย จึงมีการเคลมประกนั 
โควิด-19 นอ้ย รวมถึงประชาชนงดการเดินทาง ท าใหม้ีการเคลมจากประกนัภยัที่เป็นรถยนตล์ดลง 

- บริษัทมีแผนการด าเนินธุรกิจประกันหลากหลายช่องทางมากขึน้  เช่น ของ INSURE เน้นการขายช่องทางดิจิตัล ซึ่งมีผล
ประกอบการท่ีดี ส่วนธุรกิจลิสซิ่ง ไดเ้พิ่มช่องทางการขายรถยนตใ์หเ้ป็นดิจิตลัมากขึน้ เช่นการขายผ่านเว็บไซต ์เป็นตน้ ทิศทาง
ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทคือการต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจประกนัภยัโดยน าเทคโนโลยีมาช่วย เช่น Data Analytic ซึ่งคาดว่าจะท าให้
บรษิัทมีก าไรเพิ่มขึน้  

- TQM มีระบบเครือข่ายที่เขา้ถึงลกูคา้ไดด้ี ส่งผลต่อการเพิ่มลกูคา้ใหก้บับรษิัทประกนั 
- ปี 2563 มีนโบบายเติบโตที่เนน้ให้มีก าไรมากที่สุด ซึ่งแม้เบีย้รับจะลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าจะสามารถท าก าไรได้

ใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยเนน้การปรบัสดัส่วนการด าเนินงานของทกุบรษิัทเพื่อใหก้ารด าเนินงานมีผลก าไรมากขึน้   

นำยฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร ผูถื้อหุน้ สอบถาม สาเหตหุลกัที่บรษิัทประกนัภยัขาดทนุ  

ประธำนที่ประชุม ชีแ้จงว่า ประเด็นนีไ้ดช้ีแ้จงไปแลว้ในวาระก่อนหนา้นีแ้ลว้ ซึ่งอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss ratio) ของ
บรษิัทมีแนวโนม้ลดลง บรษิัทคาดว่าผลการด าเนินงานจะดีขึน้ตามล าดบั 

นำยธำรำ ชลปรำณี ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดงันี ้

1. การจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย 
2. การบรหิารเงินของบรษิัทย่อย มีความเก่ียวโยงกนัทางดา้นการจดัการดา้นการเงินของบรษิัทในเครือหรือไม่ 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร ชีแ้จงดงันี ้

- บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลต่อเมื่อมีผลก าไร แต่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจประกันตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านกั
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)   
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- เมื่อบรษิัทประกนัมีรายรบั จะน าเงินไปลงทนุ โดยส่วนมากจะเป็นการลงทนุในตราสารหนี ้และตราสารทนุ แต่ไม่สามารถ
น าเงินใหก้บับรษิัทในเครือกูไ้ด ้บรษิัทในเครือแต่ละบรษิัทตอ้งหาแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใหท้ี่ประชุมพิจารณา นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 
ประธานที่ประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ที่สละเวลามาร่วมประชุมในวนันีแ้ละไดแ้สดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่าย
จดัการ ประธานที่ประชมุกล่าวปิดประชมุ    

 

ปิดประชมุ เวลา 16.55 น. 

 

 
      .    .  

(ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม) 
   ประธานท่ีประชมุ      
 


