ที่ สนล. 016/2563
29 เมษายน 2563
เรื่ อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 12 ประจาปี 2563
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่สาคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ดงั นี้
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 ซึ่ งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริ ษทั ออกไป เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID
– 19”) อย่างไรก็ดี ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคได้คลี่คลายไปบางส่ วนและมีแนวโน้มที่ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ จึงเห็น
ควรกาหนดวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ขึ้นใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องเจริ ญกรุ ง อาคารหอประชุ มเมืองไทยประกันชี วิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 11/2562
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่
ซึ่งมีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายชูศกั ดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอิสระ
2. นายสาระ ล่าซา
กรรมการ
3. นายม็อง ซิว ฮาน
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายชูศกั ดิ์ ดิเรกวัฒนชัย, นายสาระ ล่าซา, นายม็อง ซิว ฮาน กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อยอื่นๆ ต่ออีกวาระหนึ่ ง และให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เลือกตั้ง นายธนวรรธน์
พลวิชยั เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการชุ ดย่อยอื่นๆของบริ ษทั และเป็ นกรรมการที่ไม่มีอานาจลงลายมือชื่ อแทน
บริ ษทั แทนนายกฤษฎา ล่าซา กรรมการ ที่ได้ลาออก ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีมติให้
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
- ค่าตอบแทนประจา (บาท/ท่าน/เดือน) เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการ
50,000 บาท
- รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การ 40,000 บาท
- กรรมการ
30,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
30,000 บาท
- กรรมการ
20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
30,000 บาท
- กรรมการ
20,000 บาท
- ค่าบาเหน็จกรรมการ
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 จานวน 6 ล้านบาท
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2563
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู ้
ถื อหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้
1.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรื อ
2.นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรื อ
3.นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812
โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯได้ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่ นของบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด ทาหน้าที่ ตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯแทน ทั้งนี้ กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งสิ้ นสาหรับปี 2563 จานวน 2,900,000 บาท
เพิ่มขึ้น 300,000 บาท หรื อร้อยละ 11.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ดังนี้
ข้อ 23 เรื่ องการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศพระราชกาหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พ.ร.ก. การประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ”) ในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2563 ซึ่ งได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศ คสช. 74/2557”) ทั้งนี้ บทบัญญัติของพระราชกาหนด
ดังกล่าวเป็ นการผ่อนคลายข้อจากัดและอานวยความสะดวกในการจัดประชุ มต่าง ๆ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั จึง
ขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 23
ข้อ 32 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ในการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่ งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32
วาระที่ 9 รับทราบนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคต
วาระที่ 10 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 12 ในวันที่ 13 พฤษภาคม
2563 (Record date) และรายละเอียดของวาระการประชุ มปรากฏในหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.muangthaiinsurance.com) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลพรรณ ล่าซา)
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

