รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 20/2556
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 4 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชัน 6 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
32 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
7,733,265 หุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
13 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
101,510,684 หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 45 ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้
109,243,979 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 72.11% ของจํานวนหุน้ ทังหมด 151,500,000 หุน้ ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 29 ซึงจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทังหมด
เริ มประชุมเวลา 15.00 น.
นายมงคล เปาอินทร์ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม และ นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล ทําหน้าทีเป็ นผูจ้ ด
รายงานการประชุม
เลขาที ประชุมได้แจ้งต่อที ประชุมถึงวิธีปฎิ บตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผู ้
สอบถามความเห็นจากทีประชุมเพือพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยง จะมีเจ้าหน้าทีรับบัตรลงคะแนนและดําเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยงดังกล่าวออกจากจํานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมทังหมด และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบทันที หากไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
ท่านใดยกมือ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับวาระทีนาํ เสนอ
สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ งผูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบันทึ กคะแนนเสี ยง
ตามทีผมู ้ อบฉันทะกําหนด
ทีประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 20/2556 และนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ได้แนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุมในครังนีดงั รายนามต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุม ครบทัง 10 ท่าน ได้แก่
1. พลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ เข้าร่ วมประชุมเวลา 15.17 น.
2. นาย มงคล เปาอินทร์
กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการ
3. นายชลอ เฟื องอารมย์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางพิไล เปี ยมพงษ์สานต์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายพิเศศ บูรณะสมบัติ
กรรมการ
7 นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
8. นาย ถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
9. นาง สุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
10. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
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คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุม จํานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นายลูเซียส เฮสตี
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4. นายเสริ มสุข สวัสดิMโยธิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทัว ไป
5. นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ตัวแทนจาก บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุม
จํานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. คุณนงลักษณ์ พุม่ น้อย
2. คุณมณฑิรา ภวังสวัสดิM
จากนันประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
ตามลําดับ ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 19 ประจําปี 2555 เมือ วันที 5 เมษายน 2555
ท่านประธาน ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครังที 19/2555 ประชุม
เมือวันที 5 เมษายน 2555 ซึงรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
มติทปี ระชุม
เห็นด้วย .......109,243,979................ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2555
ท่านประธาน ได้แจ้งกับที ประชุมว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที ผ่านมา มีรายละเอียดเป็ นไปตาม
รายงานประจําปี ทีได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ โดยได้แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอให้ คุณจีรพันธ์ อัศวะธน
กุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ กล่าวสรุ ปผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้สรุ ปผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ว่า ในรอบปี 2555 ดังนี
( หน่วย : ล้านบาท )
2555
2554
เปลีย นแปลง %
รายได้จากการรับประกันภัย
1,970.76
1,857.97
6.07
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

(2,018.38)

(1,890.54)

กําไร/(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย

(47.62)

(32.57)

รายได้จากการลงทุน

255.51

103.41

รายได้อืน

10.82

9.80
2

6.76
46.21
147.08
10.41

กําไรจากการดําเนินงาน

218.71

80.64

เงินสมทบฯ

(14.33)

(10.72)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(42.20)

(26.66)

กําไรสําหรับปี

162.18

43.26

171.22
33.68
58.29
274.90

ส่วนรายละเอียดอืนๆ คณะกรรมการได้สรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2555 ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอให้ทีประชุม
รับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดําเนินการดังกล่าว
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามดังต่อไปนี
ผูถ้ ือหุน้
หากดูจากงบผลประกอบการ ปี 2554 และ 2555 แล้ว จะเห็นได้วา่ มีการขาดทุนจากการรับประกันภัยทัง 2 ปี
ยิง มีรายได้มากเท่าไร ก็ยงิ ขาดทุนมากขึนเท่านัน ไม่ทราบว่าธุรกิจประกันภัยนีมีแนวโน้มทีจะกําไรหรื อไม่
กําไรของบริ ษทั มาจากการลงทุน ซึงคิดว่าคงจะเป็ นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หากปี ใดภาวะการลงทุน
ในตลาดไม่ดี บริ ษทั ก็จะยิง ขาดทุนใช่หรื อไม่
คุณจีรพันธ์ ธุรกิจประกันวินาศภัย มีการกําหนดอัตราพิกดั เบียประกันภัยโดย สํานักงาน คปภ ซึงทําให้ธุรกิจประกัน
วินาศภัยไม่ควรจะมีท งั กําไรและขาดทุนจากการประกันภัยในระยะยาว แต่ในทางปฎิบตั ิกม็ ีการยืดหยุน่ อยู่
บ้าง โดยมีการให้ขาดทุนได้ไม่เกิ น 3 เปอร์ เซ็นต์ ซึ งในส่ วนของบริ ษทั ก็อาจจะมีบางปี ทีกาํ ไรจากการรับ
ประกัน ภัย หรื อ บางปี ก็ ขาดทุ นจากการรั บประกันภัย ทังนี ก็ข ึ นอยู่กบั มาตรฐานกํา หนดเงิ นสํา รองค่ า
สิ นไหมทดแทนและกําหนดเงินสํารองเบียประกันภัยของสํานักงาน คปภ ด้วย
ส่วนในเรื องของการลงทุนนัน สํานักงาน คปภ ก็ได้มีการกําหนดสัดส่วนของการลงทุนไว้อย่าง ชัดเจนว่า
บริ ษทั จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้มากน้อยเพียงใด เนืองจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็ นการ
ลงทุนทีมีความเสี ยง ดังนันการลงทุนของบริ ษทั ส่วนใหญ่จึงเป็ นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรื อ
ตัวS เงินคลัง ซึงมีความเสี ยงตํากว่า แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีผลตอบแทนตํากว่าด้วย จึงเรี ยนให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
ว่าไม่ตอ้ งเป็ นห่วง เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนของบริ ษทั ไม่ได้มาจากตลาดหลักทรัพย์เพียงช่องทาง
เดียว โดย คปภ.มีการกําหนดการลงทุนทีมีความเสี ยงสูงไว้ทีประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เท่านัน
ผูถ้ ือหุน้
ในอีก 2 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC บริ ษทั มีนโยบายทีจะรองรับอย่างไร
คุณจีรพันธ์ ธุรกิจประกันวินาศภัย เป็ นธุรกิจทีได้รับการยกเว้นไม่ได้เข้าสู่ AEC ในปี 2015 แต่จะเข้าร่ วมกับ AEC ในปี
2020 ตาม WTO ปั จจุบนั ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยได้มีการจ้างบริ ษทั KPMG ศึกษาผลดีผลเสี ยของการ
เปิ ดเสรี อยู่ สําหรับไทยวิวฒั น์เองก็คงจะต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมในหลายๆประเด็น เพือรองรับการ
เปลียนแปลงทีอาจจะมีข ึน
ผูถ้ ือหุน้
จากผลประกอบการทีไทยวิวฒั น์ได้ยนื ต่อ กลต.เห็นว่ามีผลประกอบการทีดี จึงอยากจะถามว่าผล
ประกอบการของปี 2556 ทีเกียวเนืองกับปี 2557 มีเป้ าหมายอย่างไร และผ่านมาหนึงไตรมาสแล้ว ผล
ประกอบการเป็ นอย่างไรบ้าง
คุณจีรพันธ์ ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยน่าจะยังดีอยูโ่ ดยเฉพาะในครึ งปี แรก สาเหตุหลักมาจากโครงการรถยนต์
คันแรกทีมีการอนุญาตให้มาส่งมอบในปี นี โดยภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยไม่น่าจะมีผล
ประกอบการทีลดลง ทางสมาคมประกันวินาศภัยมีการคาดการณ์วา่ ธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจะเติบโตได้
ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ซึงก็จะส่งผลดีตอ่ ทุกๆ บริ ษทั
มติทปี ระชุม ทีประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ในรอบปี 2555 ตามทีเสนอ
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วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2555 สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555
ท่านประธาน ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2555 ซึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว และได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญ
ประชุมในครังนี
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ สินปี 2555 ณ วันที 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที
ได้รับการรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม
4,126,779,118 บาท เพิม ขึน 632,554,361 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.10%
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
342,868,223 บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
2,011,988,949 บาท
เบียประกันภัยค้างรับ
398,869,904 บาท
หนีสิน
หนีสินรวม
3,197,775,415 บาท
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
974,700,956 บาท
สํารองเบียประกันภัย
1,346,713,388 บาท
ส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
929,003,703 บาท
บริ ษทั ฯ มี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2555
เท่ากับ ร้อยละ361.93 ซึงเกินกว่าอัตราทีกฎหมายกําหนดไว้เท่ากับ 125 คิดเป็ นประมาณ 2.9 เท่า
มติทปี ระชุม
ทีประชุมมีมติรับรองและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย .......109,243,979................ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมตั เิ งินปันผล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที
34 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ งบริ ษทั ฯ ได้
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้เรี ยบร้อยแล้วเป็ นเงิน 20 ล้านบาท โดยบริ ษทั มี บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ทีผา่ นมา ดังนี
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กําไรสุทธิ (บาท)

ปี 2556
162,178,010

ปี 2555
43,254,710
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ปี 2554
63,879,724

กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
จํานวนเงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
รวม จํานวนเงินปั นผลจ่าย (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ

1.07
151,500,000
0.43
65,145,000
40%

0.29
151,500,000
0.15
22,725,000
52.53%

0.42
151,500,000
0.33
49,995,000
78.26%

คณะกรรมการของบริ ษทั จึ ง มี มติ เสนอว่า เนื องจากเงิ นทุ นสํา รองของบริ ษทั มี ม ากกว่าจํานวนที ก าํ หนดตาม
ข้อบังคับ จึงไม่จาํ เป็ นต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินสํารอง และในรอบปี 2555 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
162,178,010 - บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปั นผล ในอัตราหุ ้นละ 0.43 บาท(สี
สิ บสามสตางค์) รวมมูลค่าทังสิ น 65,145,000.-บาท ทังนี การจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามทีระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ 40
ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้ ซึ งเป็ นอัตราทีเท่ ากับนโยบายการจ่ ายเงินปันผลทีกาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ
กําหนดให้วนั ที 17 เมษายน 2556 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) เพือสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลและปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 18 เมษายน 2556 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 3 พฤษภาคม 2556
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามดังต่อไปนี
ผูถ้ ือหุน้
คิดว่าธุรกิจประกันภัยไม่น่าจะมีความต้องการทีจะต้องสํารองกระแสเงินสดไว้ทีบริ ษทั มาก จึงขอสอบถาม
ว่า สาเหตุใดคณะกรรมการจึงตัดสิ นใจจ่ายปั นผลในอัตรา 43 สตางค์ มีความเป็ นไปได้หรื อไม่ทีจะจ่ายปั น
ผลมากกว่านี
คุ ณ จี ร พัน ธ์
เป็ นเรื อ งจริ ง ที ธุ ร กิ จ ประกัน วิน าศภัย ไม่ มี ปั ญ หาเรื อ งกระแสเงิ น สด แต่ มี ค วามจํา เป็ นต้อ งสํา รอง
เงินกองทุนเอาไว้เนืองจากมีการคาดการณ์วา่ ธุรกิจประกันวินาศภัยมีแนวโน้มทีจะเติบโต เมือมีการเติบโต
ก็จะต้องมีการรับเสี ยงภัยมากขึน ความสามารถในการรับเสี ยงภัยก็ข ึนกับเงินกองทุน บริ ษทั จึงควรมี
เงินกองทุนไว้รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
มติทปี ระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารอง และอนุมตั ิจ่ายเงิ นปั นผล หุ ้นละ 0.43 บาท ( สี สิบ
สามสตางค์ ) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย .......109,243,979................ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 5 พิจารณากําหนดค่ าบําเหน็จกรรมการ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียง
พอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติตามความต้องการ โดยขอให้นาํ เงินจํานวน 3,900,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จ
กรรมการ โดยจํานวน 3,300,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 600,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี
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รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
2. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่ าเบีย" ประชุมกรรมการ (บาท/ครัง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณา

ปี 2556
3,300,000
10
600,000

ปี 2555
1,600,000
10
400,000

ปี 2554
2,400,000
10
400,000

3

3

3

20,000
20,000
15,000

20,000
20,000
15,000

20,000
20,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

มติทปี ระชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ บําเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
เห็นด้วย .......109,243,979................ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 6 พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อทีประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้วา่ ใน
การประชุมสามัญประจําปี ทุกครังกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม ของกรรมการทังหมด ซึ งในปี
2556 มีกรรมการครบกําหนดทีจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
กรรมการ
3. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชือ
บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตังแต่วนั ที 4 มกราคม 2556 ถึงวันที 28
กุมภาพันธ์ 2556 ซึงบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนัน ปรากฏ
ว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน เห็นสมควร
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พิจารณาแต่งตังกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง 4 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง ทังนี
ประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือในครังนี ปรากฏในเอกสารสิงทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 3
ท่านประธานขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการทีได้รับการเสนอชือดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึง
วาระ
มติทปี ระชุม
ทีประชุมมีมติเลือกตังกรรมการทัง 4 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี
เห็นด้วย .......109,243,979................ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง................. .....................เสี ยง
คิดเป็ น..................%
วาระที 7 พิจารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้แถลงต่อทีประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
ได้ผา่ นการพิจารณาแต่งตังจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 19 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555 ซึงบัดนี
ครบกําหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2556 โดย
เสนอให้
1) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4172 และ/หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิMวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4951 และ/หรื อ
3) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4499
แห่งบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึง โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคล
หนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นอกจากนี ขอให้ทีประชุมพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2556 เป็ นจํานวนเงิน 1,618,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีทีเสนอต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ดังนี
หน่วย : บาท
ปี 2556
ปี 2555 เพิม ขึน ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สินสุด วันที 31 ธันวาคม
653,000
603,000 50,000
8.29
2555
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
375,000
375,000
0
0
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
140,000
140,000
0
0
ณ 30 มิถุนายน 2555
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
340,000
340,000
0
0
ณ 31 ธันวาคม 2555
5. ค่าประเมินประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีการลงทุน
110,000
110,000
0
0
ประกอบธุรกิจอืน
รวมทังสินเป็ นเงิน
1,618,000 1,568,000 50,000
3.19
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเปรี ยบเทียบผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2555 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผูต้ รวจสอบ
บัญชีอืน ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีมีชือเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
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และมีส่วนร่ วมในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ในการเริ มใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั
ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทังยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/
ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึงค่าสอบบัญชีในปี 2556 ทีเพิม ขึนเป็ นจํานวน 50,000- บาท
หรื อประมาณร้อยละ 3.19 นี จึงถือว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึงดังรายนามต่อไปนีเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที
จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้บริ ษทั
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
4172
4
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิMวาณิ ชย์
4951
4
นางสาวสมใจ คุณปสุต
4499
4
มติทปี ระชุม
พิจารณาเลือก บริ ษทั สํานักงาน เอินส์น แอนด์ ยัง จํากัด โดย นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย และ/หรื อนางสาว
รัชดา ยงสวัสดิMวาณิ ชย์ และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุณปสุตเป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ในปี 2556 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็ น
เงินทังสิน 1,618,000.-บาท (หนึงล้านหกแสนหนึงหมืนแปดพันบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย .......109,243,979................ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 8 ท่านประธานได้สอบถามทีประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื องอืนๆ เพือพิจารณาหรื อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามดังต่อไปนี
ผูถ้ ือหุน้
ในปี ทีผา่ นมาบริ ษทั มีการออกโฆษณาเกียวกับการประกันภัยส่วนบุคคล ไม่ทราบว่าผลตอบแทนได้ตาม
เป้ าหมายทีวางไว้หรื อไม่
คุณจีรพันธ์
ในส่วนของผลตอบแทนจากการออกโฆษณาอาจไม่ได้ตามเป้ าหมายทีบริ ษทั วางไว้ เนืองจากมีปัจจัยหลาย
ประการ แต่ผลดีทางอ้อมก็คือทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั บริ ษทั มากขึน ทําให้สามารถขายผลิตภัณฑ์อืนง่ายขึน
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก
ท่านประธานจึงได้แจ้งต่อทีประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 20/2556 นี ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว
เมือไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทีได้เข้าร่ วม
ประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.55 น.
ลงชือ
( นายมงคล เปาอินทร์ )
ประธานทีประชุม
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