รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 22/2558
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันพุธ ที 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชัน 6 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที 71
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
44 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 7,418,831 หุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
12 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 105,938,244 หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 56 ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้
113,357,075 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 74.82 ของจํานวนหุน้ ทังหมด 151,500,000 หุ้น ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 29 ซึงจะต้องมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทังหมด
เริ มประชุมเวลา 15.10 น.
คุณชลอ เฟื องอารมย์ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม
เลขาทีประชุ มได้แจ้ง ต่อทีประชุ มถึ งวิธี ปฎิบตั ิในการออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผู้
สอบถามความเห็นจากทีประชุมเพือพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู้ ือหุ ้นท่านใดทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยง ให้ยกมือ จะมีเจ้าหน้าทีรับบัตรลงคะแนนและดําเนิ นการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย
หรื อ งดออกเสี ยงดังกล่าวออกจากจํานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุมทังหมด และจะแจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบทันที หาก
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับวาระทีนาํ เสนอ
สําหรับผูร้ ั บมอบฉันทะ ซึ งผูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบัน ทึก คะแนนเสี ย ง
ตามทีผมู้ อบฉันทะกําหนด
ทีประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 22/2558 และนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ได้แนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุมในครังนีดงั รายนามต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุม 6 ท่าน ได้แก่
1. นายชลอ เฟื องอารมย์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และ ทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
5. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
6. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทีเ ข้าร่ วมประชุม จํานวน 8 ท่าน ได้แก่
1. นายสุ รพงษ์ ธี ราวิทยางกูร
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4. นายลูเซียส เฮสตี
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
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5. นายแก้วพันธุ์ ธีรโยธิ น
6. นางสาวสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ
7. นางดวงแก้ว วิริยานุศกั ดิL
8. นางสาวลัสพรรณ เติมทองไชย

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝายบัญชี
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ตัวแทนจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุม จํานวน 1
ท่าน ได้แก่
1. คุณณริศรา ไชยสุวรรณ
จากนันประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
ตามลําดับ ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 21 ประจําปี 2557 เมือวันที 3 เมษายน 2557
ท่านประธาน ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครังที 21/2557 ประชุม
เมือวันที 3 เมษายน 2557 ซึงรายละเอียดได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2557
ท่านประธาน ได้แจ้งกับทีประชุ มว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา มีรายละเอียดเป็ นไปตาม
รายงานประจําปี ทีได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอให้คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ กล่าวสรุ ปผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้สรุ ปผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ว่า ในรอบปี 2557 ดังนี
( หน่วย : ล้านบาท )
2557
2556
เปลีย นแปลง %
รายได้จากการรับประกันภัย
2,471.11
2,299.89
7.44%
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(2,437.47)
(2,258.11)
7.94%
กําไร/(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
33.65
41.79
-19.48%
รายได้จากการลงทุน
181.31
83.75
116.48%
รายได้อืน
13.86
9.23
50.13%
กําไรจากการดําเนินงาน
228.82
134.77
69.78%
เงินสมทบฯ
(16.67)
(15.88)
5.02%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(33.18)
(20.03)
65.66%
กําไรสําหรับปี
178.97
98.86
81.02%
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ส่ วนรายละเอียดอืนๆ คณะกรรมการได้สรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ท่านประธานขอให้ทีประชุมรับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดําเนินการดังกล่าว พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ ได้ซกั ถาม
อาสาพิทักษ์ สิทธิ5ผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอชืนชมบริ ษทั ทีแ สดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่ วมโครงการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน ขอเรี ยนถามเพิมเติมว่า บริ ษทั มีแผนอย่างไรทีจะทําให้ บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : ทางบริ ษทั ได้มีการเข้าร่ วมพร้อมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยในการเสนอตัวเข้าร่ วมโครงการ
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต กับสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กระบวนการทีจะได้รับการรับรอง หลังจากประกาศเจตนารมณ์นนั จะประกอบไปด้วยขันตอนการประเมินตนเอง
และ ตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี หลังจากนันจึงจะมี การตรวจสอบและรับรองโดย
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต บริ ษทั ฯ ในฐานะทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ยึดถือหลักเรื องความโปร่ งใสในการปฎิบตั ิงาน และ จรรยาบรรณของพนักงานเป็ นสําคัญอยูแ่ ล้ว ดังนัน
บริ ษทั ฯ จึงถือว่ามีความพร้อมทีเข้าร่ วมแต่เนืองจากกระบวนการดังกล่าวมีข นั ตอนค่อนข้างมาก และธุ รกิจประกันวินาศภัย
มีความแตกต่างกับธุ รกิ จอืน จึงมีก ารดําเนินการหลายอย่างทีแตกต่างกัน สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ให้ความร่ วมกับ
IOD ในการจัดทําระบบการรั บรองให้สอดคล้องกับ ธุ ร กิ จประกัน วิน าศภัย บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการประเมิน ตนเองและ
ตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี เพือรอการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตต่อไป
อาสาพิทักษ์ สิทธิ5ผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย : ในปี ทีผา่ นมาถึงแม้บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรเพิมขึน แต่กาํ ไรส่ วน
ใหญ่กเ็ ป็ นกําไรจากการลงทุน มากกว่ากําไรจากการดําเนินการของบริ ษทั ฯ ซึงลดน้อยลง จึงขอเรี ยนถามว่า คณะกรรมการมี
แนวทางอย่างไรทีจะเพิม กําไรจากการดําเนินงาน
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : ขอเรี ยนชีแจงว่า ด้วยหลักการของการประกันภัย หากอัตราเบียประกันมีความเหมาะสม กําไรจาก
การรับประกันภัย ควรจะใกล้เคียงกับศูนย์ หรื อติดลบเล็กน้อย เพราะหลักการของธุรกิจประกันภัย กําไรหลักควรจะมาจาก
การลงทุน เหมื อนกับบริ ษทั นําเงินล่ วงหน้าของผูเ้ อาประกันภัยไปลงทุน ซึ งบริ ษทั ฯ จะต้องมีก ารบริ หารการลงทุนทีดี
สําหรับกําไรจากการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ ทีลดลงมีสาเหตุมาจาก 2 ส่ วนคือ
1. ในปี ทีผา่ นมามีสถานการณ์พเิ ศษ ซึงค่อนข้างมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจไทย และ ธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ก็มีความสัมพันธ์กบั การเจริ ญเติบโตของรายได้ประชาชาติ ซึ งในปี ทีผ่านมา GDP มีการปรับลดลง เป็ น
ผลกระทบทําให้ขนาดของธุ รกิจไม่ได้เติบโตตามทีคาดหมาย
2. มีการแข่งขันทีสูงขึน ซึงเป็ นธรรมชาติของธุรกิจ คณะกรรมการต้องมีการบริ หารจัดการให้ดี เพือรักษา
สมดุลย์ระหว่างรายได้กบั กําไรสุ ทธิ เนืองจากธุ รกิ จประกันภัยมีความแตกต่างจากธุ รกิ จอุตสาหกรรม ทีเมือขายสิ นค้าได้
เท่ากับมีกาํ ไร แต่ในธุ รกิจประกันภัย การขายสิ นค้าได้ไม่ได้แปลว่าจะได้กาํ ไร อาจจะขาดทุนอย่างมโหฬารก็ได้ เช่นปี 2554
ทีเกิดนําท่วมใหญ่ แต่บริ ษทั ฯ ก็มีการบริ หารจัดการความเสี ยงทีทาํ ให้บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยนําท่วมใหญ่ครัง
นัน จึงอยากจะสร้างความมัน ใจกับผูถ้ ือหุ ้นว่า บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี ยงให้สมดุลย์ก บั รายได้ โดยมีการวิเคราะห์ที
เหมาะสม โดยจะเห็นได้วา่ ในบางปี ทีธุรกิจประกันวินาศภัย มีการเจริ ญเติบโตสูง อัตราการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ ก็ไม่ได้
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สู งขนาดนัน แต่ขณะเดียวกันในปี ทีธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเจริ ญเติบโตเพียงแค่ 0.01% บริ ษ ทั ฯ ก็มีการเจริ ญเติบโต
มากกว่า ซึงถือเป็ นการสร้างสมดุลย์ของรายได้เพือรักษาสถานภาพของกําไรสุ ทธิ
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : ขอสอบถามเรื องกลยุทธ์ในการลงทุน ว่าบริ ษทั มีนโยบายในการลงทุน ประเภทใด มีความเสี ยงอย่างไร
บ้าง เนืองจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการลงทุน หากบริ ษทั ฯ ลงทุนผิดพลาด หรื อ ลงทุนในหุ ้น และ ตลาดหุ ้นมีการปรับตัว
ลง ซึงอาจมีความเสี ยงให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ลดลงได้
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : หน่วยงานกํากับดูแล ซึ งก็คือ สํานักงาน คปภ. มีก ารออกประกาศเรื องกฎการลงทุน ซึ งบริ ษทั
ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตทุกบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตาม เนื องจากการลงทุน เป็ นความเสี ยง ซึงบริ ษทั ฯ ก็ได้มีการยึด
หลักการตามประกาศนี และจากประวัติศาสตร์ ก็ไม่พบว่ามีบริ ษทั ประกันภัยใดทีตอ้ งปิ ดตัวลงเนืองจากการลงทุน แสดงให้
เห็นว่า กฎเกณฑ์เรื องการลงทุนของหน่วยงานกํากับ มีประสิ ทธิภาพ จึงอยากจะสร้างความเชื อมัน ว่า สํานักงาน คปภ .ได้มี
การกํากับดูแล ทุกๆ บริ ษทั ในเรื องนีอย่างดี มีการจัดสรรค่าความเสี ยงทีบริ ษทั สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ส่ วนการลงทุนในหุ ้นหรื อตราสารทุน นัน สํานักงานคปภ .จัดว่าเป็ นการลงทุนทีมีความเสี ยง ตามประกาศการ
ลงทุนฯ ปี 2556 จึงกําหนดให้ บริ ษทั ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของสิ นทรัพย์ลงทุน
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : อยากทราบรายละเอียดเกียวกับรายได้อืน ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เนืองจากมีการเพิม ขึน 60-70%
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : รายได้อืน คือรายได้ทีไม่ใช่มาจากการรับประกันภัยและการลงทุน ตัวอย่างเช่น กําไร(ขาดทุน)
จากการขายทรัพย์สินของบริ ษทั , รายได้จากค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น สําหรับทีมีการเพิม ขึนสูงในปี ทีผา่ นมานันมาจาก
รายได้จากการขายข้อมูลการรับประกันภัย พรบ. ให้กบั บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ผู้ ถือหุ้ นท่ านหนึง : อยากทราบวิสัย ทัศน์ ว่าแนวโน้ม ธุ ร กิ จ ประกัน วิน าศภัย ในปี นี จะดี ข ึ น หรื อ ไม่ เมื อเทีย บกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : ธุรกิจประกันภัยจะดีข ึนหรื อไม่ ก็ข ึนอยูก่ บั เศรษฐกิ จไทย เนื องจากธุรกิ จประกันภัย เชือมโยงกับ
การเติบโตของรายได้ประชาชาติ ซึงผูเ้ ชียวชาญก็มีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในครึ งปี หลังจะดีข ึน
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : บริ ษทั มีการดําเนินการด้านประกันสุ ข ภาพหรื อไม่ มีแผนกลยุทธ์อย่างไร เพือทีจะแข่งขันกับคู่แข่งใน
ตลาด
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : การประกันสุ ขภาพจะเป็ นการประเภทของการประกันทีมีความต้องการสูงขึนจากผูบ้ ริ โภค เพราะ
ในอนาคตอันใกล้น ี คนไทยเริ มเข้าสู่ Aging Society (สังคมสู งอายุ) ดังนันประกันสุ ขภาพน่ าจะเป็ นหัวใจสําคัญใน การ
สร้างความมัน คงให้กบั คนไทย ทางบริ ษทั ได้มีการให้ความสําคัญกับการประกันประเภทนี และมีการพัฒนาทังผลิตภัณฑ์
และรู ปแบบการบริ การเพือ ตอบสนองความต้องการของคนไทยเสมอมา
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ซึงปี 56 ขาดทุน 117 ล้าน แต่ในปี 57 เพิม ขึน อยากทราบว่าคืออะไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม เป็ นการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินการลงทุนสุ ทธิ ให้สะท้อนราคา
ตลาดทีเป็ นธรรม (Mark to market) ซึ งเป็ นตามราคาปิ ดของหุน้ ทีบริ ษทั ดําเนิ นการลงทุนทังโดยตรงและโดยผ่านหน่วย
ลงทุน
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ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : กําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์ ปี 2556 มี 92 ล้าน ปี 2557 ลดลงเหลือ 10 ล้าน อยากทราบ
เป็ นกําไรจากเงินลงทุนประเภทใด
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : กําไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วยการลงทุนในหน่วยลงทุน หุ้นทุน และ
พันธบัตร
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ในรอบปี 2557 ตามทีเสนอ
วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2557 สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ท่านประธาน ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2557 ซึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว และได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญ
ประชุมในครังนี
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ สินปี 2557 ณ วันที 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที
ได้รับการรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม
4,329,847,770 บาท
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
143,697,595 บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
2,455,130,182 บาท
เบียประกันภัยค้างรับ
339,564,052 บาท
หนีสิน
หนีสินรวม
3,228,545,511 บาท
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
842,491,575 บาท
สํารองเบียประกันภัย
1,462,720,593 บาท
ส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ
1,101,302,259 บาท
บริ ษทั ฯ มี อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
เท่ากับ ร้อยละ313.17 ซึงเกินกว่าอัตราทีกฎหมายกําหนดไว้เท่ากับร้อยละ 140 คิดเป็ นประมาณ 2.24 เท่า
ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : อยากให้จดั ส่ งงบการเงินและรายงานประจําปี ในรู ปแบบเอกสาร และ อยากให้ระบุขอ้ มูลการซื อขาย
หน่วยลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชดั เจนว่า มีการลงทุนเท่าไร ขายไปเท่าไร มีกาํ ไรทียงั ไม่เกิดขึนเท่าไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : การจัดส่ งงบการเงินและรายงานประจําปี ในรู ปแบบ CD เป็ นการลดกระดาษ เพือช่ วยรักษา
สิ งแวดล้อม หากผูถ้ ือหุ้นท่านใด ต้องการรายงานในรู ปแบบเอกสาร กรุ ณ าแจ้งมายัง นักลงทุน สัมพันธ์ ของบริ ษทั ฯ เพือ
จัดส่ งให้ต่อไป
คุณณริศรา ไชยสุ วรรณ ตัวแทนจากบริษัท สํ านักงาน อีวาย จํากัด : กรณี ทีผถู้ ือหุน้ อยากให้เปิ ดเผยข้อมูลของการซื อขาย
หน่วยลงทุนเพิมขึนนัน ขอเรี ยนชีแจงว่า การจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําโดยบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีมีหน้าทีทาํ
การตรวจสอบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานทางบัญชี ทีรับรองทัว ไปหรื อไม่ และเนื องจาก ประกันภัยไทย
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วิวฒั น์ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานัก งาน คปภ. ซึ งก็จะมีการกําหนดรู ปแบบของงบการเงินและมีขอ้ บังคับ ว่าจะต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลใดบ้าง โดยข้อมูลที ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ เปิ ดเผยได้ทาํ ตามข้อกําหนดของ คปภ. และ มาตรฐานทางบัญชี
ทัว ไปแล้ว
มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติรับรองและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปันผล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที
34 บริ ษ ทั ต้องจัดสรรกํา ไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ งบริ ษทั ฯ ได้
จัด สรรทุน สํา รองตามกฎหมายไว้เ รี ย บร้ อ ยแล้ว เป็ นเงิ น 20 ล้านบาท แต่ เ นื อ งจากในปี นี บริ ษ ัท จะมี ก ารเพิมทุ น จาก
151,500,000 บาท เป็ น 303,000,000 บาท ทําให้ทุนสํารองตามกฎหมายยังขาดอยู่ 10,300,000 บาท จึงเห็นควรจัดสรรเงินกําไร
สุ ทธิประจําปี 2557 จํานวน 10,300,000 บาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย เพือรองรับทุนจดทะเบียนใหม่ของบริ ษทั
พร้อมกันนีได้แ จ้งให้ผถู้ ือหุ้นทราบว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบคุ คล โดยมี ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ทีผา่ นมา ดังนี
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ครังที 22/2558 (ปี 2557) ครังที 21/2557 (ปี 2556)
ครังที 20/2556 (ปี 2555)
กําไรสุทธิ (บาท)
178,966,871
98,864,818
162,178,010
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
1.18
0.65
1.07
จํานวนหุน้ (หุน้ )
151,500,000
151,500,000
151,500,000
จํานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
1.111112
0.32
0.43
รวม จํานวนเงินปันผลจ่าย (บาท)
168,333,468
48,480,000
65,145,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ
94%
49%
40%
โดยในรอบปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ 178,966,871.-บาท และ มีกาํ ไรสะสม 671,497,298. - บาท
รวมเป็ นกําไรสะสมก่อนการจัดสรร 850,464,169.- บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
เพือพิจารณา
1. จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2557 จํานวน 10,300,000 บาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
2.จ่ายปันผล ในอัตราหุน้ ละ 1.111112 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 168,333,468 บาท คิดเป็ นร้อยละ 94 ของกําไรสุ ทธิ
ซึงเป็ นอัตราทีสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลทีบริ ษทั กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี
2.1. จ่ายปันผลเป็ นหุน้ โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 151,500,000 หุน้ และให้จ่ายเงินปันผลโดยหุน้
สามัญเมือทําการจดทะเบียนเพิม ทุนจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ในอัตรา1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปันผล ในอัตราหุ ้นละ 1
บาท ตามมูลค่าทีตราไว้ 1 บาท รวมมูลค่าทังสิน 151,500,000.- บาท ในกรณี มีหุ้นทีเหลือจากการจ่ายหุ้นปั นผลให้
เสนอขายแก่ “กองทุนสํารองเลียงชีพประกันภัยไทยวิวฒั น์ ซึงจดทะเบียนแล้ว“ ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท
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2.2. จ่ายปันผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.111112 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนทังสิ นไม่เกิน 16,833,468
บาท เพือ รองรับการหักภาษี ณ ทีจ่าย ทีเกิดจากการจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญ โดยผูถ้ ือหุน้ จะไม่ได้รับเงินในส่ วนนี
โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที 21 เมษายน 2558 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพือสิ ทธิ
ในการรับเงินปันผลและหุน้ ปันผล และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 22 เมษายน 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที 7 พฤษภาคม 2558
ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ผู้ถอื หุ้นท่ านหนึง : ต้องการทราบว่าการจ่ายหุน้ ปันผลของบริ ษทั ฯ เป็ นอัตราการจ่าย 1 ต่อ 1 เหตุใดจึงมีหุน้ เหลือ และที
กําหนดให้ตอ้ งเสนอขายแก่ “กองทุนสํารองเลียงชีพประกันภัยไทยวิวฒั น์ ทีจ ดทะเบียนแล้ว” ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท เป็ น
การเหมาะสมหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : สาเหตุทีอาจจะมีหุน้ เหลือหลังจากการจ่ายหุน้ ปันผล ในอัตรา 1 ต่อ 1 ก็เนืองจากหากมีกรณี ทีผถู้ ือ
หุ ้น มี คุ ณ สมบัติไม่ ค รบถ้วน ทําให้ถูกตัดสิ ทธิ ใ นการรับปั นผล ก็จะทําให้มีเศษหุ ้นเหลือ การกําหนดเรื องนี ไว้ก็ เพือลด
ขันตอนในการจดทะเบียนลดทุนของบริ ษทั ฯ โดย ณ วันทีกาํ หนดรายชือผูม้ ีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น 20 มีนาคม 2558
มีผฝู้ ากหลักทรัพย์ทีแจ้งชือผูถ้ ือหลักทรัพย์ไม่เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฎิบตั ิของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทีไม่มีสิทธิ เข้าร่ วม
ประชุม 1 ราย จํานวน 100 หุน้
ส่ วนการกําหนดให้นาํ หุน้ ทีเหลือไปขายให้แก่ กองทุนสํารองเลียงชีพฯ นัน ก็เป็ นการนําเสนอเพือขอมติจากทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพือความโปร่ งใส หากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นด้วยก็ดาํ เนิ นการได้ แต่หากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติไม่เห็นด้วย บริ ษทั ฯ
ก็มีความจําเป็ นต้องลดทุนต่อไป
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิให้
1. จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2557 จํานวน 10,300,000 บาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
2.จ่ายปันผล ในอัตราหุน้ ละ 1.111112 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 168,333,468 บาท โดยแยกเป็ น
2.1. จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้น โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 151,500,000 หุ ้น และให้จ่ายเงินปั นผลโดยหุ ้น
สามัญเมือทําการจดทะเบียนเพิม ทุนจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ในอัตรา1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปันผล ในอัตราหุ ้นละ 1
บาท ตามมูลค่าทีตราไว้ 1 บาท รวมมูลค่าทังสิน 151,500,000.- บาท ในกรณี มีหุ้นทีเหลือจากการจ่ายหุ้นปั นผลให้
เสนอขายแก่ “กองทุนสํารองเลียงชีพประกันภัยไทยวิวฒั น์ ซึงจดทะเบียนแล้ว“ ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท
2.2. จ่ายปันผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ ้นละ 0.111112 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนทังสิ นไม่เกิน 16,833,468
บาท เพือ รองรับการหักภาษี ณ ทีจ่าย ทีเกิดจากการจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญ โดยผูถ้ ือหุน้ จะไม่ได้รับเงินในส่ วนนี
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย ............ 113,353,075.......... เสี ยง
คิดเป็ น.. 99.9965..%
ไม่เห็นด้วย............4,000...................เสียง
คิดเป็ น.... 0.0035..%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 151,500,000 บาท เป็ น 303,000,000 บาท เพือ รองรับการจ่ าย
ปันผลโดยหุ้นสามัญ
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คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ว่า จากการทีบริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะจ่ายหุน้ ปันผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายละเอียดทีได้กล่าวไปแล้วในวาระที 4 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์จะเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จํานวน 151,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 151,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 303,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ ้นสามัญ จํานวน 151,500,000 หุ้น ในราคา หุ้นละ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายเงินปั นผลโดยหุ ้นสามัญให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ รายละเอียดการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ปรากฎตามแบบรายงานการเพิม ทุน (F53-4) ฉบับลงวันที 25
กุมภาพันธ์ 2558 เอกสารสิ งทีส ่ งมาด้วยหมายเลข 1 จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิเพิม ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 151,500,000 บาท เป็ น 303,000,000 บาท
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 6 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ “ข้ อที 4 เรืองทุนจดทะเบียน” เพือ ให้ สอดคล้ องกับการ
เพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้เสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาแก้ไขเพิม เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อที 4 โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี แทน ทังนี ให้บุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ทีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิม เติมถ้อยคําเพือให้เป็ นไปตามคําสัง ของนาย
ทะเบียน
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

303,000,000 บาท (สามร้อยสามล้านบาท)
303,000,000 หุน้ (สามร้อยสามล้านหุน้ )
1 บาท (หนึงบาท)
303,000,000 หุน้ (สามร้อยสามล้านหุน้ )
----หุน้

ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทีประชุม
ทีประชุ มมีมติอนุมตั ิให้แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ “ข้อที 4 เรื องทุนจดทะเบียน” เพือให้
สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และอนุมตั ิการมอบหมายอํานาจให้บคุ คลทีคณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ทีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคําเพือให้
เป็ นไปตามคําสัง ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
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วาระที 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิม ทุนของบริษัท
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้เรี ยนให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า
บริ ษัท มี ค วามประสงค์ จ ะจ่ า ยหุ ้ น ปั น ผล
ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั และได้ออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 151,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพือรองรับการจ่ายหุ ้น ปั นผล รายละเอียดปรากฎตามวาระที 4 ข้างต้น จึงขอเสนอต่ อทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษ ทั จํานวนไม่เกิ น 151,500,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ
รองรับการจ่ายหุน้ ปันผลของบริ ษทั และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ของบริ ษทั มีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ทีเ กียวข้องและจําเป็ นกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนของบริ ษทั
ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ เพิม ทุนของบริ ษทั จํานวน 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หุ้นละ
1 บาท เพือ รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของ
บริ ษทั มีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้องและจําเป็ นกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 8 พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พจิ ารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียง
พอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติตามความต้องการ โดยขอให้นาํ เงินจํานวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จ
กรรมการ โดยจํานวน 3,480,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 640,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่าเบีย" ประชุมกรรมการ (บาท/ครัง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2558
3,480,000
10
640,000

ปี 2557
3,300,000
10
600,000

ปี 2556
3,300,000
10
600,000

3

3

3

20,000
15,000

20,000
15,000

20,000
15,000
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2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
15,000
15,000
- กรรมการ
15,000
15,000
ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม

15,000
15,000

มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิค่าบําเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 9 พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อทีประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั กําหนด
ไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสามของกรรมการ
ทังหมด ซึงในปี 2558 มีกรรมการทีจะครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน มีผทู้ ีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ จํานวน 2 ท่าน ซึงบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ ากับข้อกําหนดขันตําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร สิ งทีส่งมา
ด้ วยหมายเลข 5 กรรมการทีครบวาระการดํารงตําแหน่งทัง 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี
1. พลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายชลอ เฟื องอารมย์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และ ทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
โดยบริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจาก พลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ ประธานกรรมการว่า เนืองจากมีปัญหาด้านสุ ขภาพ จึงไม่
ประสงค์ขอรับตําแหน่งกรรมการตามวาระต่อไป คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตังแต่
วันที 8 มกราคม 2558 ถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2558 ซึงบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยด้วยนัน ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล เพือเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม ีความรู้ความสามารถ เพือเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชียวชาญ รวมถึงผลการ
ปฎิบตั ิงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตังกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นายชลอ เฟื องอารมย์ และ นาย
ถวัลย์ วิรานนท์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง และขอให้เลือกตัง นางปราณี ภาษีผล เป็ นกรรมการ
อิสระ แทนพลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ ทีไม่ประสงค์ขอรับการเลือกตังเป็ นกรรมการในวาระต่อไป ทังนีประวัติของกรรมการ
ทีได้รับการเสนอชือในครังนี ปรากฏในเอกสารสิ งทีส่งมาด้ วยหมายเลข 4
เนืองจาก นายถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการทีได้รับการเสนอชือในครังนี ถือหุ ้นในบริ ษทั 9000 หุ ้น เพือความโปร่ งใสใน
วาระนี จึงของดออกเสียง
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ท่านประธานขอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตัง นายชลอ เฟื องอารมย์ และ นายถวัลย์ วิรานนท์ กลับเข้าเป็ น
กรรมการอีกหนึงวาระ และ เลือกตัง นางปราณี ภาษีผล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ของบริ ษทั โดยขอให้ทีประชุมมี
มติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติเลือกตัง กรรมการทัง 3 ท่าน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย ........ .113,348,075................ เสี ยง คิดเป็ น...99.9921.........%
ไม่เห็นด้วย.............-..............................เสี ยง คิดเป็ น............-............%
งดออกเสียง..........9000.........................เสี ยง คิดเป็ น...... 0.0079........%
วาระที 10 พิจารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสิ นจ้ าง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้แถลงต่อทีประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการ
พิจารณาแต่งตังจากทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 21 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 ซึ งบัดนี ครบ
กําหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2558 โดยเสนอ
ให้
1) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4172 และ/หรื อ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4499 และ/หรื อ
3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิLวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4951
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึง โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึงเป็ นผูท้ าํ
การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นอกจากนี ขอให้ทีประชุมพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 1,610,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีทีเสนอต่อผูถ้ ือ
หุน้ ดังนี
หน่วย : บาท
ปี 2558
ปี 2557 เพิม ขึน ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สินสุ ด วันที 31 ธันวาคม
660,000
660,000
0
0
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
450,000
390,000 60,000 15.38
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
150,000
150,000
0
0
ณ 30 มิถุนายน
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
350,000
350,000
0
0
ณ 31 ธันวาคม
รวมทังสินเป็ นเงิน
1,610,000 1,550,000 60,000
3.87
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรี ยบเทียบผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2557 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผูต้ รวจสอบ
บัญชีอืน ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีมีชือเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีส่วน
ร่ วมในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) ในการเริ ม
ใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัย
อีกหลายแห่ง ทังยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึงค่าสอบบัญชีในปี 2558 ทีเพิมขึนเป็ นจํานวน 60,000- บาท หรื อประมาณร้อยละ
3.87 นี จึงถือว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
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ต่อไป โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ งดังรายนามต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที
จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้บริ ษทั
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
4172
5
นางสาวสมใจ คุณปสุต
4499
1
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิLวาณิ ชย์
4951
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : ต้องการทราบว่าค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ทีปรับขึน ประมาณ 60,000 บาท หรื อ 15.38% มี
สาเหตุมาจากอะไร
คุณณริศรา ไชยสุ วรรณ : ค่าสอบบัญชีจะต้องพิจารณาจากยอดรวมทังค่าตรวจสอบ และ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ซึ งในปี นี ปรับขึน จากยอดรวมประมาณ 3.87% ซึ ง การปรั บราคาก็พิจารณาจากการเติบ โตของบริ ษ ทั ฯ รวมกับการที
สํานักงาน คปภ. มีขนั ตอนการกํากับทีเข้มข้นมากขึน ไม่วา่ จะเป็ นเรื องการดํารงเงินกองทุน และมีการนัดหมายผูส้ อบบัญชี
เพือพูดคุยเกี ยวกับบริ ษทั เช่น บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี ยงอย่างไร และ มีส่วนใดทีจะต้องดูเพิม เป็ นต้น ซึ งทัง
อุตสาหกรรมแล้ว สํานักงาน คปภ. เริ มขอความร่ วมมือจากผูส้ อบบัญชีมากขึน
มติทีประชุม
พิจารณาเลือก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย และ/หรื อ
นางสาวสมใจ คุณปสุ ต และ/หรื อ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิLวาณิ ชย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ในปี 2558 โดยคิดค่าสอบ
บัญชีเป็ นเงินทังสิน 1,610,000.-บาท ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 11 ท่านประธานได้สอบถามทีประชุมว่ามีผใู้ ดเสนอเรื องอืนๆ เพือ พิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู้ ดเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก
ท่านประธานจึงได้แจ้งต่อทีประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 22/2558 นี ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว
เมือไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทีได้เข้าร่ วม
ประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.58 น.

ลงชือ
(นายชลอ เฟื องอารมย์)
ประธานทีประชุม
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