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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท อาคเนยป์ระกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

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

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม    
1. นายสนิท     วรปัญญา              ประธานกรรมการ  (“ประธานที่ประชมุ”) 
2. นายโชติพฒัน ์     พีชานนท ์              รองประธานกรรมการ 
3. พลต ารวจเอกเจตน ์     มงคลหตัถี   กรรมการ  
4. นายโยธิน       พิบลูยเ์กษตรกิจ  กรรมการ 
5. นายผดงุเดช     อินทรลกัษณ ์  กรรมการ 
6. นายวชัรา  ตนัตรยิานนท ์ กรรมการ 
7. นางอาทินนัท ์    พีชานนท ์         กรรมการ 
8. นางกิตติยา  โตธนะเกษม กรรมการ 
9. นายอภิชยั       บญุธีรวร              กรรมการ 
10. นายฐากร  ปิยะพนัธ ์ กรรมการ 
11. นางภฤตยา  สจัจศิลา กรรมการผูจ้ดัการและเลขานกุาร  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม      
1. นางสาวฟ้า  มะหะนาวานนท ์    
2. นางสาวชวนัธร  ม่วงม ี      
3. นางสาวรจนา                 อดุมทองกอ้น         
4. นางสาวณฐัรนิทร ์ บญุช ู 

 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
1. นางสาวพรรณทิพย ์ กลุสนัติธ ารงค ์      

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 ประชมุเมื่อวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ 101 ชัน้ 1 เลขที่ 315  อาคารอาคเนย ์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  
   

องคป์ระชุม 
 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมที่มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน รวมทัง้สิน้  25 คน รวม
หุน้ทัง้หมด 21,994,170 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
 เลขานุการชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนในที่ประชมุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้
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1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 (หนึ่ง) หุน้เท่ากบั 1 (หนึ่ง) เสียง ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 36  
2. วิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ มีดงันี ้
   กรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง หรือกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหใ้ชส้ิทธิออกเสียงแทน  ประธานจะ
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่าน
ใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 
 หากมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหย้กมือและแสดงตนโดยการแสดง
บตัรเขา้รว่มประชมุที่ไดร้บัเมื่อลงทะเบียน ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดย้กมือในที่ประชมุ บรษิัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นดว้ย
ตามวาระที่เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
  การนบัผลคะแนน บรษิัทจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด
ที่เขา้รว่มประชมุ โดยจ านวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยทัง้หมดในวาระนัน้ ๆ 

    อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ บรษิัทจะเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเป็นรายบคุคล 
 

เร่ิมการประชุม 
 ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม และให ้นางภฤตยา  สจัจศิลา กรรมการผูจ้ัดการและเลขานุการ 
ด าเนินการประชมุ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้
 

วาระที ่1  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 
เลขานุการแจง้ต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี  2563 บริษัทมีเบีย้ประกันชีวิตรบัสทุธิ  7,996.48  ลา้นบาท หกั

เงินส ารองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากปีก่อน 46.73  ลา้นบาท เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดส้ทุธิ 7,949.75 
ลา้นบาท  รายไดจ้ากการลงทุน  รายไดค้่าจ้างและค่าบ าเหน็จ  และรายไดอ้ื่น 1,746.08 ลา้นบาท รวมรายไดท้ั้งหมด 
9,695.83 ลา้นบาท หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 9,198.85 ลา้นบาท ก าไรก่อนหักภาษีเงินได ้496.98 ลา้นบาท ก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 จ านวน 390.76 ลา้นบาท ตลอดจนผลงานส าคญัในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามรายงาน
ประจ าปี 2563 ที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ไปแลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564   
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัทราบผลด าเนินงานของบรษิัท ในรอบปี 2563  
 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทไดจ้ัดส่งรายงานประจ าปี  และงบการเงินประจ าปี 2563 

สิน้สดุวนัที่ 31  ธันวาคม 2563 ที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ไปแลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564   
 สรุปสาระส าคญัของรายงานผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากบริษัท  เคพีเอ็มจี  ภมูิไชย สอบบญัชี  จ ากดั  ซึ่งได้
ท าการสอบบัญชี โดยแสดงความเห็นรบัรองงบการเงินอย่างไม่มีเง่ือนไข และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบ
ทานงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ตามที่ผูส้อบบญัชีของบรษิัทน าเสนอแลว้ เห็นว่าถกูตอ้งและ
เชื่อถือได ้รวมถึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ งบแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่ส  าคัญในรอบปี 2563 มี
ดงันี ้
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หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2562 

สินทรพัย ์ 55,465.90 54,502.03 

หนีส้ิน 44,868.34 42,233.79 

สว่นของผูถื้อหุน้ 10,597.56 12,268.24 

รายได ้ 9,695.83 11,117.86 

ค่าใชจ้่าย 9,198.85 9,489.01 

ภาษีเงินได ้ 106.22 280.29 

ก าไรส  าหรบังวด 390.76 1,348.56 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน(บาท) 17.76 61.30 

 
วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ ดว้ยคะแนน
เสียง 21,994,170 เสียง 

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563   
เลขานกุารแจง้ต่อที่ประชมุว่า ตามที่บรษิัทก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่า

กว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินของบรษิัทภายหลงัการหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล และการจดัสรรเงินทนุส ารอง
ประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนด
ไวห้รืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึน้อยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทาง การเงิน ภาวะ
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียน เพื่อบรหิารกิจการและการขยายธุรกิจของบรษิัทได ้ในกรณีที่บรษิัท
พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล บริษัทตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) ที่ว่าดว้ยแนวปฏิบตัิในการขอรบัความเห็นชอบค านวณผลก าไรของบริษัท 
เพื่อประโยชนใ์นการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทประกันชีวิต หรือระเบียบ หลักเกณฑ ์หรือประกาศอื่นที่
เก่ียวข้อง 

จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดการจัดสรร
เงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ดังนี  ้

 

รายละเอียด จ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

1.  ทนุจดทะเบียน (หุน้สามญั 22,000,000 หุน้ มลูค่า 100 บาทต่อหุน้) 2,200.00 
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รายละเอียด จ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

2.  จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย บรษิัทไดจ้ดัสรรเงินส ารองครบถว้นไม่นอ้ยกว่า            
รอ้ยละ10 ของทนุจดทะเบียนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ตัง้แต่ปี 2561 

220.00 

3.  ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ ส  าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 390.76 

4.  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2563 0.00 

5. โอนก าไร (ขาดทนุ) ไปก าไรสะสม 390.76 
 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวน 390.76 ลา้นบาท 
และมียอดก าไรสะสมจ านวน 6,080.91 ลา้นบาท ตามที่น  าเสนอในวาระที่ 2 ทั้งนี  ้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และใหบ้ริษัทสามารถด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เป็นไปตาม
เกณฑท์ี่หน่วยงานก ากับก าหนด โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเสี่ยงไว้  
รอ้ยละ 223.73 จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์หง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง  
21,994,170 เสียง 

 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
เลขานกุารแจง้ต่อที่ประชมุว่า ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 17 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการ

จะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนเป็นบรษิัทใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการ
ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และขอ้ 38 (4) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ส าหรบัปี 2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 4 คน คือ   

1.  นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการ
ลงทนุ /กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

3.   นางอาทินนัท ์พชีานนท ์ กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการลงทนุ 

4.   นางกิตติยา โตธนะเกษม กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 ขอเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระทัง้ 4 คน กลบัเขา้ด ารง 
กรรมการบรษิัท และกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ ที่ด  ารงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงมติเป็นรายบคุคล 
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 เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีก่อนเขา้สูก่ารพิจารณาในระเบียบวาระนี ้ประธาน
แจง้ต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาวาระนี ้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระจนกว่าที่ประชุมจะไดพ้ิจารณาและลงมติเสรจ็สิน้ กรรมการที่ครบก าหนดขอออกตามวาระเห็นควรออกจากหอ้ง
ประชมุเป็นการชั่วคราว   
 ส าหรบัการประชมุในวาระนีก้รรมการที่ครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ ทัง้  4 คน ดงักลา่วขา้งตน้ ซึ่งเป็น
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในการพิจารณา ไดข้ออนญุาตออกจากที่ประชมุ 
 ประธานที่ประชุม ขอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตาม
วาระทั้ง 4 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ด  ารงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง
ประธานขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเป็นรายบคุคล  

วาระนีบุ้คคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระแต่ละราย ตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

มติทีป่ระชุม 1.  มีมติเลือกตัง้ นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุด
ย่อยอื่น ๆ ที่ด  ารงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 21,994,170 เสียง  

2.  มีมติเลือกตัง้ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
อื่น ๆ ที่ด  ารงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 21,994,170 เสียง 

3.  มีมติเลือกตัง้ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
อื่น ๆ ที่ด  ารงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 21,994,170 เสียง 

4.  มีมติเลือกตัง้ นางกิตติยา โตธนะเกษม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท และกรรมการชดุย่อย
อื่น ๆ ที่ด  ารงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 21,994,170 เสียง 

 อนึ่ง ก่อนด าเนินการประชุมในวาระที่ 5 ไดเ้รียน นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ นายโชติพัฒน ์พีชานนท์     
นางอาทินนัท ์พีชานนท ์และนางกิตติยา โตธนะเกษม กลบัเขา้หอ้งประชมุ 
 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
เลขานกุารแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

90 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 26 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น และ ขอ้ 38 (4)ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ  

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งเป็นกรรมการที่ปฏิบัติหนา้ที่บริหาร และกรรมการที่ไม่ไดป้ฏิบติั
หนา้ที่บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี  ้

1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 รวมกันไม่เกินปีละ 5,000,000 บาท  
2. กรรมการที่มิไดป้ฏิบัติหนา้ที่บริหาร จะไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบีย้ประชุม ดงันี ้ 
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หน่วย : (บาท / ราย) 

ค่าเบีย้ประชุม ปี 2564 

1. คณะกรรมการบริษัท   
▪ ประธานกรรมการ 
▪ รองประธานกรรมการ   
▪ กรรมการ 

  
15,000 
15,000 
15,000 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ ประธานกรรมการ 
▪ กรรมการ 

  
15,000 
15,000 

 

3. กรรมการที่ปฏิบตัิหนา้ที่บรหิารที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า จะไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ โดยไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม  
4. ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน (โบนัส) โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรรตามความ

เหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคัญ 
วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชมุ
ซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง  
21,994,170 เสียง 

 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ าปี  2564   

เลขานกุารแจง้ต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
120 และขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 38 (5) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชี และขอ้ 50 ใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่า
สอบบัญชีของบริษัททุกปีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงปริมาณงานของบรษิัท คณุภาพงาน คณุสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีแลว้  จึงขอเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จ ากดั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ดงันี ้

1. นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารง       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขที่  4208  หรือ 
2. นายชาญชยั  สกลุเกิดสิน   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขที่  6827  หรือ 
3. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขที่  9728 

          และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด มาปฏิบตัิงานแทนได ้โดย
ก าหนดค่าสอบบญัชี ปี 2564 จ านวน 3,300,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ดงันี ้
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รายการ 2564 2563 เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 
งบการเงิน งบไตรมาสและงบประจ าปี 2564 2,013,000 2,013,000 - 
รายงานการด ารงเงินกองทนุ เดือนมิถนุายน และปี 2564 1,287,000 1,287,000 - 

รวม 3,300,000 3,300,000 - 
 

วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งเขา้รว่มประชมุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย ์กุลสันติธ ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่  4208 หรือนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือ               
นายโชคชยั งามวฒุิกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 รวมจ านวน 3,300,000 
บาท (สามลา้นสามแสนบาทถว้น) ตามเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 21,994,170 เสียง 

 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 

2019 (Covid–19) ที่ผ่านมา บรษิัทไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท เพื่อความสะดวกและรองรับการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบัน เสนอแก้ไข 

ขอ้ 24. ประธานกรรมการเ ป็นผู้ เ รี ยกประชุม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ หรือผู้
ซึ่งไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุไป
ยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อ
รกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นก็ได ้กรรมการตั้งแต่
สอง (2)  คนขึ ้นไปอาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ้ให้
ประธานกรรมการก าหนดวันและนัด
ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้
รบัค ารอ้งขอ 

ขอ้ 24. ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะก ร รมก า ร  แ ล ะ ใ นก า ร เ รี ย กป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธี
อื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึน้ไปอาจรอ้งขอให้
เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี ้ให้
ประธานกรรมการก าหนดวันและนัดประชุม
ภายในสิบสี่ (14) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ 
ประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายอาจ
ก าหนดใหจ้ัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
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ข้อบังคับปัจจุบัน เสนอแก้ไข 

อิ เ ล็ กท รอนิ กส์ก็ ได้ใ นกร ณีที่ มี กา รประชุม
คณะกรรมการผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์  การ
ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐาน
การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 24 ตามเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียง  21,994,170 เสียง 

 

วาระที ่8   เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี     
- ไม่มี - 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาประธานกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านที่เขา้รว่มประชมุ
และปิดการประชมุเวลา 14.30  น. 

 
 

 

                    ………นายสนิท  วรปัญญา……….          ประธานที่ประชมุ 
                                                                          (นายสนิท  วรปัญญา) 
 
 

…..…นางภฤตยา  สจัจศิลา…..….           เลขานกุาร 
                                                                         (นางภฤตยา  สจัจศิลา) 


