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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 20/2556 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื�อวนัพฤหัสบดีที� 4  เมษายน  2556 ณ ห้องประชุมชั�น 6 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี�  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง             32     ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้          7,733,265 หุน้  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม                  13      ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้          101,510,684 หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ       45       ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้               109,243,979 หุน้   
คิดเป็นร้อยละ   72.11% ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด 151,500,000 หุน้ ซึ�งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

ขอ้ 29 ซึ�งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด   
 เริ�มประชุมเวลา 15.00  น. 
 นายมงคล เปาอินทร์ ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุม และ นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ ทาํหนา้ที�เป็นผูจ้ด
รายงานการประชุม 

เลขาที�ประชุมไดแ้จ้งต่อที�ประชุมถึงวิธีปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู ้
สอบถามความเห็นจากที�ประชุมเพื�อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดที�ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียง จะมีเจา้หนา้ที�รับบตัรลงคะแนนและดาํเนินการตรวจนบัผลคะแนน โดยจะหกัคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียงดงักล่าวออกจากจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมทั�งหมด และจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบทนัที หากไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดยกมือ จะถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติเห็นชอบกบัวาระที�นาํเสนอ 

สําหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ� งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหน้าแลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียง
ตามที�ผูม้อบฉนัทะกาํหนด 

ที�ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 20/2556 และนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 
ไดแ้นะนาํคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุมในครั� งนี�ดงัรายนามตอ่ไปนี�  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม ครบทั�ง 10 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. พลเรือเอกชชัวาลย ์คงดิศ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ  เขา้ร่วมประชุมเวลา  15.17 น. 
2. นาย มงคล  เปาอินทร์  กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการ 
3.  นายชลอ เฟื� องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางพิไล เปี� ยมพงษส์านต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
6. นายพิเศศ บูรณะสมบติั กรรมการ 
7  นาย จีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ  
8. นาย ถวลัย ์ วริานนท ์  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
9. นาง สุเทพี  อศัวะธนกลุ   กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
10. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   
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คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายประพิทย ์ธีระประยติุ   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ  
2. นายไกรเลิศ หาญววิฒันกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นายลูเซียส เฮสตี   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. นายเสริมสุข สวสัดิM โยธิน  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทั�วไป 
5. นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม 

จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่  
1. คุณนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย  
2. คุณมณฑิรา ภวงัสวสัดิM   
จากนั�นประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุม

ตามลาํดบั ดงัตอ่ไปนี�  
 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 19 ประจาํปี 2555 เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2555 
 ท่านประธาน ขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั� งที� 19/2555 ประชุม
เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2555  ซึ�งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้ 
 
มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  
 เห็นดว้ย .......109,243,979................ เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 

วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2555 
 ท่านประธาน  ไดแ้จง้กบัที�ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตาม
รายงานประจาํปี ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ โดยไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ จึงขอให ้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธน
กลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ  กล่าวสรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดส้รุปผล
การดาํเนินงานของบริษทัวา่ ในรอบปี 2555 ดงันี�  

                  ( หน่วย : ลา้นบาท ) 
                              2555      2554  เปลี�ยนแปลง % 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 1,970.76 1,857.97 6.07 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (2,018.38) (1,890.54) 6.76 
กาํไร/(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั (47.62) (32.57) 46.21 
รายไดจ้ากการลงทุน 255.51 103.41 147.08 
รายไดอื้�น 10.82 9.80 10.41 
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กาํไรจากการดาํเนินงาน 218.71 80.64 171.22 
เงินสมทบฯ (14.33) (10.72) 33.68 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        (42.20) (26.66) 58.29 
กาํไรสาํหรับปี 162.18 43.26 274.90 
ส่วนรายละเอียดอื�นๆ คณะกรรมการไดส้รุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2555  ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ จึงขอใหที้�ประชุม
รับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดาํเนินการดงักล่าว  
มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัตอ่ไปนี�  
ผูถื้อหุน้            หากดูจากงบผลประกอบการ ปี 2554 และ 2555 แลว้ จะเห็นไดว้า่มีการขาดทุนจากการรับประกนัภยัทั�ง 2 ปี  
                         ยิ�งมีรายไดม้ากเท่าไร ก็ยิ�งขาดทุนมากขึ�นเท่านั�น ไม่ทราบวา่ธุรกิจประกนัภยันี� มีแนวโนม้ที�จะกาํไรหรือไม่ 
                         กาํไรของบริษทัมาจากการลงทุน ซึ�งคิดวา่คงจะเป็นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์หากปีใดภาวะการลงทุน 

         ในตลาดไม่ดี บริษทัก็จะยิ�งขาดทุนใช่หรือไม่  
คุณจีรพนัธ์       ธุรกิจประกนัวนิาศภยั มีการกาํหนดอตัราพิกดัเบี�ยประกนัภยัโดย สาํนกังาน คปภ ซึ�งทาํใหธุ้รกิจประกนั 

วนิาศภยัไม่ควรจะมีทั�งกาํไรและขาดทุนจากการประกนัภยัในระยะยาว แตใ่นทางปฎิบติัก็มีการยดืหยุน่อยู ่
บา้ง โดยมีการให้ขาดทุนไดไ้ม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต ์ซึ� งในส่วนของบริษทัก็อาจจะมีบางปีที�กาํไรจากการรับ
ประกนัภยั หรือ บางปีก็ขาดทุนจากการรับประกนัภยั ทั� งนี� ก็ขึ�นอยู่กบัมาตรฐานกาํหนดเงินสํารองค่า
สินไหมทดแทนและกาํหนดเงินสาํรองเบี�ยประกนัภยัของสาํนกังาน คปภ ดว้ย  

          ส่วนในเรื�องของการลงทุนนั�น สาํนกังาน คปภ ก็ไดมี้การกาํหนดสดัส่วนของการลงทุนไวอ้ยา่ง  ชดัเจนวา่ 
          บริษทัจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด เนื�องจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นการ    
          ลงทุนที�มีความเสี�ยง ดงันั�นการลงทุนของบริษทัส่วนใหญ่จึงเป็นการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล หรือ  
          ตัSวเงินคลงั ซึ�งมีความเสี�ยงตํ�ากวา่ แตใ่นขณะเดียวกนัก็จะมีผลตอบแทนตํ�ากวา่ดว้ย จึงเรียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
          วา่ไม่ตอ้งเป็นห่วง เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษทัไม่ไดม้าจากตลาดหลกัทรัพยเ์พียงช่องทาง 
          เดียว โดย คปภ.มีการกาํหนดการลงทุนที�มีความเสี�ยงสูงไวที้�ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์เท่านั�น 

ผูถื้อหุน้             ในอีก 2 ปี ประเทศไทยจะเขา้สู่ AEC  บริษทัมีนโยบายที�จะรองรับอยา่งไร  
คุณจีรพนัธ์        ธุรกิจประกนัวนิาศภยั เป็นธุรกิจที�ไดรั้บการยกเวน้ไม่ไดเ้ขา้สู่ AEC ในปี 2015 แตจ่ะเขา้ร่วมกบั AEC ในปี  
           2020 ตาม WTO ปัจจุบนัภาคธุรกิจประกนัวนิาศภยัไดมี้การจา้งบริษทั KPMG   ศึกษาผลดีผลเสียของการ
           เปิดเสรีอยู ่ สาํหรับไทยววิฒัน์เองก็คงจะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมในหลายๆประเด็น เพื�อรองรับการ 
           เปลี�ยนแปลงที�อาจจะมีขึ�น 
ผูถื้อหุน้           จากผลประกอบการที�ไทยววิฒัน์ไดย้ื�นตอ่ กลต.เห็นวา่มีผลประกอบการที�ดี จึงอยากจะถามวา่ผล 
           ประกอบการของปี 2556 ที�เกี�ยวเนื�องกบัปี 2557 มีเป้าหมายอยา่งไร และผา่นมาหนึ�งไตรมาสแลว้ ผล  
                          ประกอบการเป็นอยา่งไรบา้ง 
คุณจีรพนัธ์       ภาพรวมของธุรกิจประกนัวนิาศภยัน่าจะยงัดีอยูโ่ดยเฉพาะในครึ� งปีแรก สาเหตุหลกัมาจากโครงการรถยนต ์
                          คนัแรกที�มีการอนุญาตใหม้าส่งมอบในปีนี�  โดยภาพรวมของธุรกิจประกนัวนิาศภยัไม่น่าจะมีผล      
                         ประกอบการที�ลดลง ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัมีการคาดการณ์วา่ธุรกิจประกนัวนิาศภยัอาจจะเติบโตได้
           ถึง 15 เปอร์เซ็นต ์ซึ�งก็จะส่งผลดีตอ่ทุกๆ บริษทั 
มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัในรอบปี 2555 ตามที�เสนอ 
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วาระที� 3 พจิารณาและอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนปี 2555 สิ"นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 
 ท่านประธาน   ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั งบดุล และ งบกาํไรขาดทุน  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2555 ซึ�งผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมในครั� งนี�  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ�นปี 2555  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  ตามงบแสดงฐานะการเงินที�
ไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี�  
สินทรัพย ์
สินทรัพยร์วม    4,126,779,118    บาท  เพิ�มขึ�น  632,554,361   บาท คิดเป็นร้อยละ 18.10%  
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด                         342,868,223    บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   2,011,988,949    บาท  
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ      398,869,904    บาท 
หนี� สิน 
หนี� สินรวม   3,197,775,415    บาท  
สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ 
คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย      974,700,956    บาท 
สาํรองเบี�ยประกนัภยั   1,346,713,388    บาท 
ส่วนของเจา้ของ 
รวมส่วนของเจา้ของ     929,003,703    บาท 
 บริษทัฯ มี อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2555 
เท่ากบั ร้อยละ361.93 ซึ�งเกินกวา่อตัราที�กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่ากบั 125 คิดเป็นประมาณ 2.9 เท่า 
  
มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2555 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 เห็นดว้ย .......109,243,979................ เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 

 

 วาระที� 4  พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร และ อนุมตัเิงนิปันผล  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ ขอเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที� 

34 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ�งบริษทัฯ ได้
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวเ้รียบร้อยแลว้เป็นเงิน  20 ลา้นบาท  โดยบริษทัมี บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุน้ในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา ดงันี�   
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
กาํไรสุทธิ (บาท) 162,178,010 43,254,710 63,879,724  
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กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 1.07 0.29 0.42  
จาํนวนหุน้ (หุน้) 151,500,000 151,500,000 151,500,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุน้ (บาท) 0.43 0.15 0.33 
รวม จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 65,145,000 22,725,000 49,995,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ 40% 52.53% 78.26% 

 
คณะกรรมการของบริษทัจึงมีมติเสนอว่า เนื�องจากเงินทุนสํารองของบริษทัมีมากกว่าจํานวนที�กาํหนดตาม

ขอ้บงัคบั จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรอง และในรอบปี 2555 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้
162,178,010 - บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.43 บาท(สี�
สิบสามสตางค)์ รวมมูลค่าทั�งสิ�น 65,145,000.-บาท ทั�งนี� การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที�ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 40 
ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้ ซึ� งเป็นอตัราที�เท่ากับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 
กาํหนดให้วนัที� 17 เมษายน 2556 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื�อสิทธิ ในการรับเงินปันผลและปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 18 เมษายน 2556 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 3 พฤษภาคม 2556  
มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัตอ่ไปนี�  
ผูถื้อหุน้  คิดวา่ธุรกิจประกนัภยัไม่น่าจะมีความตอ้งการที�จะตอ้งสาํรองกระแสเงินสดไวที้�บริษทัมาก จึงขอสอบถาม 
                            วา่ สาเหตุใดคณะกรรมการจึงตดัสินใจจ่ายปันผลในอตัรา 43 สตางค ์มีความเป็นไปไดห้รือไม่ที�จะจ่ายปัน 
 ผลมากกวา่นี�  
คุณจีรพนัธ์         เป็นเรื� องจริงที� ธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่มีปัญหาเรื� องกระแสเงินสด แต่มีความจําเป็นต้องสํารอง
 เงินกองทุนเอาไวเ้นื�องจากมีการคาดการณ์วา่ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีแนวโนม้ที�จะเติบโต เมื�อมีการเติบโต
 ก็จะตอ้งมีการรับเสี�ยงภยัมากขึ�น ความสามารถในการรับเสี�ยงภยัก็ขึ�นกบัเงินกองทุน บริษทัจึงควรมี 
          เงินกองทุนไวร้องรับการขยายตวัของธุรกิจ 
 
มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นเงินสํารอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.43 บาท ( สี�สิบ
สามสตางค ์)  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 เห็นดว้ย .......109,243,979................ เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 5  พจิารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ  

 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ เสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการ 
พิจารณาคา่ตอบแทน โดยใหพิ้จารณาตามความจาํเป็นและสมควร ใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียง
พอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัตามความตอ้งการ โดยขอใหน้าํเงินจาํนวน 3,900,000 บาท มาจ่ายเป็นคา่บาํเหน็จ
กรรมการ โดยจาํนวน 3,300,000 เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 600,000 บาท เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด 
ดงันี�  
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 3,300,000 1,600,000 2,400,000 

จาํนวนกรรมการ 10 10 10 
2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ) 

600,000 400,000 400,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

ค่าเบี"ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั� ง/คน)    

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 
- รองประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 

           - กรรมการ 15,000 15,000 15,000 
     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 15,000 15,000 15,000 
          - กรรมการ 15,000 15,000 15,000 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณา 
             
มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัคา่บาํเหน็จกรรมการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�   
            เห็นดว้ย .......109,243,979................ เสียง     คิดเป็น....100.......%  
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 

วาระที� 6      พจิารณาเลอืกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ  แถลงต่อที�ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดไวว้า่ ใน
การประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสาม ของกรรมการทั�งหมด ซึ� งในปี 
2556 มีกรรมการครบกาํหนดที�จะตอ้งออกตามวาระ 4 ท่าน คือ 
               1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
              2. ดร.พิเศศ บูรณะสมบติั                      กรรมการ 
 3. นางสุเทพี อศัวะธนกลุ                      กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
 4. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู              กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 ตามที�คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื�อ
บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ ตั�งแตว่นัที� 4 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 28 
กมุภาพนัธ์ 2556 ซึ�งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั�น ปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคล เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแตอ่ยา่งใด  
 คณะกรรมการ จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ
ตอ่ไป โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังาน เห็นสมควร
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พิจารณาแตง่ตั�งกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั�ง 4 ท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง ทั�งนี�
ประวติัของกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั� งนี�  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 3 

ท่านประธานขอใหที้�ประชุมพิจารณาแตง่ตั�งกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ�ง
วาระ  
มตทิี�ประชุม        ที�ประชุมมีมติเลือกตั�งกรรมการทั�ง 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี�   
 เห็นดว้ย .......109,243,979................ เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง................. .....................เสียง                 คิดเป็น..................%  

             

วาระที�  7 พจิารณาเลอืกตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชุมวา่ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  

ไดผ้า่นการพิจารณาแตง่ตั�งจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 19 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2555 ซึ�งบดันี�
ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2556 โดย
เสนอให ้ 

1) นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4172 และ/หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิM วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4951 และ/หรือ 
3) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4499   

แห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ�ง โดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคล
หนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ นอกจากนี�  ขอใหที้�ประชุมพิจารณา
กาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 1,618,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที�เสนอตอ่
ผูถื้อหุน้ ดงันี�   
                    หน่วย : บาท 
 ปี 2556 ปี 2555 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 
2555 

653,000 603,000 50,000 8.29 

2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 375,000 375,000 0 0 
3. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
    ณ 30 มิถุนายน 2555           

140,000 140,000 0 0 

4. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม 2555          

340,000 340,000 0 0 

5. คา่ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระเบียบวธีิการลงทุน  
    ประกอบธุรกิจอื�น 

110,000 110,000 0 0 

   รวมทั�งสิ�นเป็นเงิน 1,618,000 1,568,000 50,000 3.19 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2555 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบ
บญัชีอื�น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นบริษทัที�มีชื�อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 
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และมีส่วนร่วมในการใหค้วามคิดเห็นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
ในการเริ�มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี�ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทั
ประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั�งยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ�งคา่สอบบญัชีในปี 2556 ที�เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 50,000- บาท 
หรือประมาณร้อยละ 3.19 นี�  จึงถือวา่เป็นราคาที�เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั
ตอ่ไป โดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งดงัรายนามตอ่ไปนี� เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริษทัฯ 
ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที� จาํนวนปีที�สอบบญัชีใหบ้ริษทั 
นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 4 
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิM วาณิชย ์ 4951 4 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 4 
 

มตทิี�ประชุม     พิจารณาเลือก บริษทั สาํนกังาน เอินส์น แอนด ์ยงั จาํกดั โดย นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย และ/หรือนางสาว
รัชดา ยงสวสัดิM วาณิชย ์ และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุตเป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทั ในปี 2556 โดยคิดคา่สอบบญัชีเป็น
เงินทั�งสิ�น 1,618,000.-บาท (หนึ�งลา้นหกแสนหนึ�งหมื�นแปดพนับาท) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 เห็นดว้ย .......109,243,979................ เสียง     คิดเป็น....100.......% 
           ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 8  ท่านประธานไดส้อบถามที�ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นๆ เพื�อพิจารณาหรือไม่  
มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัตอ่ไปนี�  
ผูถื้อหุน้ ในปีที�ผา่นมาบริษทัมีการออกโฆษณาเกี�ยวกบัการประกนัภยัส่วนบุคคล ไม่ทราบวา่ผลตอบแทนไดต้าม
เป้าหมายที�วางไวห้รือไม่ 
คุณจีรพนัธ์ ในส่วนของผลตอบแทนจากการออกโฆษณาอาจไม่ไดต้ามเป้าหมายที�บริษทัวางไว ้เนื�องจากมีปัจจยัหลาย 
                            ประการ แตผ่ลดีทางออ้มก็คือทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกับริษทัมากขึ�น ทาํใหส้ามารถขายผลิตภณัฑอื์�นง่ายขึ�น 
 
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอีก  
ท่านประธานจึงไดแ้จง้ตอ่ที�ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 20/2556 นี�  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
เมื�อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม  
  
ปิดประชุมเวลา  15.55 น. 
     ลงชื�อ     
                                                                                                                      ( นายมงคล เปาอินทร์ )                                                                                                                        
                       ประธานที�ประชุม 


