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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 25/2561
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื$อวันศุกร์ ที$ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั!น 6 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที$ 71
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี!
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
25 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
39,412,148
หุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
14 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
179,646,876
หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 39 ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้
219,059,024
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 72.30 ของจํานวนหุ ้นทั!งหมด 303,000,000 หุ ้น ซึ$ งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อที$ 29 ซึ$งจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทั!งหมด
เริ$ มประชุมเวลา 15.07 น.
นายชลอ เฟื$ องอารมย์ ทําหน้าที$เป็ นประธานในที$ประชุม
เลขาที$ประชุมได้แจ้งต่อที$ประชุมถึงวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผูส้ อบถาม
ความเห็นจากที$ประชุมเพื$อพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดที$ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยกมือ
จะมีเจ้าหน้าที$ รับบัตรลงคะแนนและดําเนิ นการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงที$ ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ดังกล่าวออกจากจํานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที$เข้าร่ วมประชุมทั!งหมด และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันที หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดยก
มือ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับวาระที$นาํ เสนอ
สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ$ งผูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสี ยงตามที$ผู ้
มอบฉันทะกําหนด
ที$ประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 25/2561 และคุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แนะนําคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุมในครั!งนี!ดงั รายนามต่อไปนี!
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม 7 ใน 9 ท่าน ได้แก่
1. นายชลอ เฟื$ องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
4. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ
5. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธานเจ้าหน้าที$บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน
6. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
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คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม จํานวน 11 ท่าน ได้แก่
1. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. Mr.Lucius Heijhtee
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
5. นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ ที$ปรึ กษาประธานเจ้าหน้าที$บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
6. นายเฉลิมพล สายประเสริ ฐ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายนวัตกรรม
7. นางดวงแก้ว วิริยานุศกั ดิ]
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี
8. นางสุรียพ์ ร เมตไตรพันธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นไหมทัว$ ไปและทรัพย์สิน
9. นายกนกฉัตร ถาวรนันท์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นไหม
10. นางดวงชุดา พฤกษาพิศาล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายสถาบัน
11. นางสาวสรี พร แสงศิริตระกูล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ตัวแทนจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ$งเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
ได้แก่
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชี
2.นายพีรวิชญ์ บุญศิริวทิ ย์ ผูจ้ ดั การ
จากนั!นประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ
ดังต่อไปนี!
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 24 ประจําปี 2560 เมือ วันที 10 เมษายน 2560
ท่านประธาน ขอให้ที$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั!งที$ 24/2560 ประชุมเมื$อ
วันที$ 10 เมษายน 2560 ซึ$งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
จึงขอให้ที$ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย 219,059,024 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี –
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วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560
ท่านประธาน ได้แจ้งกับที$ประชุมว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯในรอบปี ที$ผา่ นมา มีรายละเอียดเป็ นไปตามรายงาน
ประจําปี ที$ ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น โดยแนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว จึงขอให้คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กล่าว
สรุ ปผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2560 ดังนี!
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เปลี$ยนแปลงร้อยละ
2560
2560
2559
รายได้จากการรับประกันภัย
2,737.64
2,737.29
2,705.36
1.18
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(2,378.68)
(2,377.39)
(2,445.83)
-2.80
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
358.96
359.90
259.53
38.67
ดําเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(426.21)
(422.91)
(375.91)
12.50
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
(67.25)
(63.01)
(116.38)
-45.86
92.73
90.60
121.22
รายได้จากการลงทุน
-25.26
6.30
6.32
20.55
รายได้อื$น
-69.25
31.78
33.91
25.39
กําไรจากการดําเนินงาน
33.56
0.34
0.34
(0.29)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
216.23
กําไรสําหรับปี
32.12
34.25
25.10
36.45
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 2,737.29 ล้านบาท ซึ$ งเพิ$มขึ!นจากปี ที$ ผ่านมา 31.93 ล้านบาท คิดเป็ น 1.18
เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันในปี 2560 มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัย 2,377.39 ล้านบาท ลดลงจากปี ที$ผา่ นมา 68.44 ล้านบาท คิด
เป็ น -2.80 เปอร์เซ็นต์ บริ ษทั ฯมีกาํ ไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดําเนินงานทั!งสิ! น 359.90 ล้านบาท ซึ$ งดีข! ึนจากปี 2559
ที$ผา่ นมาถึง 38.67 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจากการที$ปี 2560 ได้ใช้ระบบในการควบคุมด้านการบริ หารสิ นไหมมากขึ!น ทําให้
ลดความเสี$ ยงด้านการรับประกันภัยลง ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายในการดําเนินงาน จํานวน 422.91 ล้านบาท เพิ$มขึ!นจากปี ที$
ผ่านมา 12.50 เปอร์ เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจาก 2 ส่ วน หนึ$ งคือการทําการตลาด ในปี 2560 มีโครงการที$ จะขยายตลาดให้ไปถึง
ผูบ้ ริ โภคให้มากขึ!นจึงมีคา่ ใช้จ่ายเรื$ องค่าโฆษณาเพิม$ มากขึ!น อีกส่ วนหนึ$ งเป็ นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยมีการรับบุคลากรด้าน
ต่างๆเพิ$มมากขึ!น โดยเน้นด้านนวัตกรรมเป็ นหลัก ทําให้ผลการดําเนิ นงานปี 2560 ทําให้บริ ษทั ฯขาดทุนจากการรับประกันภัย
63.01 ล้านบาท ลดลงจากปี ที$ผ่านมา 45.86 เปอร์ เซ็นต์ ด้านรายได้จากการลงทุน ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุน
ทั!งสิ! น 90.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 30 ล้าน ซึ$ งเป็ นไปตามลักษณะของตลาดซึ$ งต้องมีการปรับมูลค่าการลงทุน
โดยเฉพาะอย่างยิง$ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซ$ ึงต้องมีการปรับมูลค่ายุติธรรม (mark to market) ตอนปลายปี
ส่วนรายได้อื$นๆ บริ ษทั ฯ มีรายได้อื$นๆ จํานวน 6.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 20.65 ล้านบาท สาเหตุหลักคือ
รายได้จากค่าบริ การลดลง โดยเฉพาะรายได้จากการส่งข้อมูลให้กบั บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด ซึ$ งในปี ที$ผา่ น
มา บริ ษทั กลางฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายด้านข้อมูลลดลง ซึ$ งมีผลต่อทุกบริ ษทั อีกส่ วนหนึ$ งคือการ mark to market อัตราแลกเปลี$ยน
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ในการลงทุนของบริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด ซึ$ งมีการเปลี$ยนแปลงไปทําให้ตอ้ งมีการบันทึ กบัญชี รับรู ้ผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี$ยน และในปี 2559 มีการขายรถยนต์ของบริ ษทั ฯ ซึ$งครบอายุการใช้งาน เกิดผลกําไรจากการขาย แต่ในปี 2560 ไม่
มีการขายรถยนต์ ทําให้รายได้อื$นๆ ลดลง อย่างไรก็ตามผลประกอบการในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานทั!งสิ! น
33.91 ล้านบาท เพิ$มขึ!นจากปี 2559 คิดเป็ น 33.56 เปอร์ เซ็นต์ และมีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีสาํ หรับปี 2560 จํานวน 34.25 ล้าน
บาท
บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ$งใน 314 บริ ษทั ที$ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต
จึงขอให้ที$ประชุมรับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดําเนินการดังกล่าว พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
คุณปั ทมพร นภาศิริกลุ กิจ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย : สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ส่วนค่าบริ การงานสนับสนุน ที$เพิม$ ขึ!นมา ประมาณ 24 ล้าน คือค่าใช้จ่ายอะไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : ค่าบริ การงานสนับสนุน เป็ นค่าใช้จ่ายเกี$ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่ วนที$บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการ
ร่ วมกับคู่คา้ ต่างๆ ซึ$ งบริ ษทั ฯ ไม่ได้จ่ายเงินโดยตรงให้กบั บริ ษทั โฆษณา ทําให้ไม่สามารถบันทึ ก
บัญ ชี เ ป็ นค่ า โฆษณาได้ ยกตัว อย่า งเช่ น การทํา โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ร่ ว มกับ บจก. เทสโก้
เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ เป็ นต้น
มติทปี ระชุม

ที$ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2560 ตามที$เสนอ

วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2560 สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ท่านประธาน ขอให้ที$ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ!นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2560 ซึ$ง
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯแล้ว และได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมใน
ครั!งนี!
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ สิ!นปี 2560 ณ วันที$ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที$
ได้รับการรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี!
(หน่วย : ล้ านบาท)
ฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี!ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
สิ นทรัพย์และลูกหนี!จากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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งบการเงินรวม
ปี 2560
240.6
483.8
528.0
3034.5
292.1

ปี 2560

ปี 2559

%เปลีย นแปลง

237.4
483.8
528.4
2984.7
284.8

228.9
373.4
534.0
2701.8
288.1

3.71%
29.54%
-1.04%
10.47%
-1.12%
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อื$นๆ
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนี!บริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี!ยประกันภัย
อื$นๆ
รวมหนีส" ิน
ส่วนของเจ้าของ

642.6
5221.7
507.5
1168.3
1657.1
706.0
4038.9
1182.8

689.1
5208.2
507.5
1168.2
1656.1
705.4
4037.2
1171.0

727.5
4853.7
480.1
1000.1
1576.1
692.9
3749.1
1104.6

-5.28%
7.30%
5.72%
16.81%
5.08%
1.80%
7.69%
6.01%

บริ ษทั ฯ มี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ ร้อยละ
331.14 ซึ$งเกินกว่าอัตราที$กฎหมายกําหนดไว้เท่ากับ 140 คิดเป็ นประมาณ 2.36 เท่า
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
คุณวิโรจน์ ตรงพิทกั ษ์กลุ ผูถ้ ือหุน้
สอบถามว่า ส่ วนที$เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที$ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย ในงบ
กําไรขาดทุนคืออะไร
คุณสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชี
ชี!แจงว่า เนื$องจากบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย คือ
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด จํานวน 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั!นส่วนที$เป็ นของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยที$ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย จึงเป็ นกําไรขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ รายอื$นอีก 30
เปอร์เซ็นต์
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติรับรองและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย 219,059,024 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมตั เิ งินปันผล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ขอเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อที$ 34 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ$งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุนสํารองนี! จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนซึ$ งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้
เรี ยบร้อยแล้วเป็ นเงิน 30.3 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

[Type text]

6

ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที$ผา่ นมา ดังนี!
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ครั!งที$ 25/2561 (ปี 2560) ครั!งที$ 24/2560 (ปี 2559) ครั!งที$ 23/2559 (ปี 2558)
กําไรสุทธิ (บาท)
34,249,425
25,097,051
22,323,876
กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
0.11
0.08
0.07
จํานวนหุน้ (หุน้ )
303,000,000
303,000,000
303,000,000
จํานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
0.07
0.05
0.05
รวม จํานวนปั นผลจ่าย (บาท)
21,210,000
15,150,000
15,150,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ
62%
60%
68%
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯจึงมีมติเสนอว่า เนื$องจากเงินทุนสํารองของบริ ษทั ฯมีเท่ากับจํานวนที$กาํ หนดตามข้อบังคับ
จึงไม่จาํ เป็ นต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินสํารอง และในรอบปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 34.25
ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื$อพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปั นผล จากผลการดําเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ ้น
ละเจ็ดสตางค์ รวมมูลค่าทั!งสิ!น 21,210,000 บาท (ยี$สิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ$ งหมื$นบาทถ้วน) ทั!งนี! การจ่ายเงิ นปั นผลในอัตรา
ตามที$ ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ 62 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้ ซึ$ งเป็ นอัตราที$ เกินกว่านโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลที$
กําหนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที$ 2 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชื$อผูถ้ ือหุ ้นเพื$อสิ ทธิ ในการรับเงินปั น
ผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที$ 18 พฤษภาคม 2561
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทปี ระชุม ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล หุ ้นละ 0.07 บาท ( เจ็ดสตางค์ )
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย 219,059,024 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี วาระที 5 พิจารณากําหนดค่ าบําเหน็จกรรมการ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล เสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั ฯมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้
พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที$จะรักษากรรมการที$ มีคุณสมบัติ
ตามความต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นาํ เงินจํานวน จํานวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็ น
ค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน 3,480,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 640,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริ ษ ทั ฯ เห็ นสมควรเสนอให้ที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี!
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รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
2. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3.ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
4. ค่ าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่ าเบีย" ประชุมกรรมการ (บาท/ครั!ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื$ องอารมย์
- กรรมการ
มีจาํ นวนทั!งสิ!น 8 ท่าน
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์
นายถวัลย์ วิรานนท์
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
4 คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื$ องอารมย์
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- กรรมการ
20,000
15,000
นางปราณี ภาษีผล
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
* ไม่ มคี ่ าตอบแทนอืน
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม

-

คุณปั ทมพร นภาศิริกลุ กิจ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า ค่าบําเหน็จกรรมการ
จํานวน 4,120,000 บาท รวมค่าเบี!ยประชุมหรื อไม่ หากรวมแล้วควรใช้คาํ ว่าค่าตอบแทน
กรรมการแทนคําว่าค่าบําเหน็จ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ชี!แจงว่า
เงินจํานวน 4,120,000 บาท เป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ซึ$งรวมทั!งค่าบําเหน็จและค่าเบี!ย
ประชุมแล้ว
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ บําเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี!
เห็นด้วย 219,059,024 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี –
วาระที 6 พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล แถลงต่อที$ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครั!งกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ$งในสาม ของกรรมการทั!งหมด ซึ$งในปี 2560 มีกรรมการครบกําหนดที$
จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ ได้แก่
1. นายชลอ เฟื$ องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
3. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที$ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตามที$คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื$อบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตั!งแต่วนั ที$ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที$ 31 มกราคม
2561 ซึ$งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั!น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคล เพื$อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พจิ ารณาคัดเลือกบุคคลที$มีความรู ้ความสามารถ เพื$อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี$ยวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบตั ิงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั!งกรรมการซึ$งพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั!ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
อีกวาระหนึ$ง ทั!งนี!ประวัติของกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อในครั!งนี! ปรากฏในเอกสารสิงทีส ่ งมาด้วยหมายเลข 4
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ท่านประธานขอให้ที$ประชุมพิจารณาแต่งตั!งกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึ$งวาระ
เป็ นรายบุคคล พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติเลือกตั!งกรรมการทั!ง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง เป็ นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี!
นายชลอ เฟื องอารมย์
เห็นด้วย 219,059,024 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ$งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี –
นางปราณี ภาษีผล
เห็นด้วย 219,059,024 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่มี - ไม่มี –
- ไม่มี –

นายถวัลย์ วิรานนท์
เห็นด้วย 219,059,024 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี วาระที 7 พิจารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แถลงต่อที$ประชุมว่า เมื$อวันที$ 30 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ฯได้เริ$ มดําเนิ นการ บริ ษทั
ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด โดยบริ ษทั ฯถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยร้อยละ 70 ทําให้บริ ษทั ฯต้องมีการจัดทํางบการเงินรวม
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 ดังนั!นในระหว่างปี 2560 จึงมีค่าสอบบัญชีอนั เนื$ องมาจากการดําเนิ นการของบริ ษทั
ย่อยดังกล่าวอีก 320,000 บาท ทําให้คา่ สอบบัญชีในปี 2560 เพิม$ ขึ!นจากเดิมที$เคยได้รับการอนุมตั ิจากที$ประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจําปี 2560 จํานวน 2,000,000 บาท เป็ น 2,320,000 บาท คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วเห็ นสมควร
เสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื$อให้สตั ยาบันในการเพิม$ ค่าสอบบัญชีของงวดปี 2560 จํานวน 320,000 บาท เนื$ องจากการ
ดําเนินการของบริ ษทั ย่อยซึ$งทําให้ตอ้ งจัดทํางบการเงินรวมตามกฎหมาย
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มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิให้สตั ยาบันค่าสอบบัญชีที$เพิม$ ขึ!นจากปี 2560 จํานวน 320,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี!
เห็นด้วย 219,059,024 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณาแต่งตั!งจากที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั!งที$ 24 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 ซึ$ งบัดนี! ครบกําหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที$ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั!งผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 โดยเสนอให้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4499 และ/หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ]วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4951 และ/หรื อ
3) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4172 และ/หรื อ
4) นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4812
แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ$ งโดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ$ งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี!ขอให้ที$ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
แก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 2,390,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที$เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี!
หน่วย : บาท
ปี 2561
ปี 2560 เพิม$ ขึ!น ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ!นสุด วันที$ 31 ธันวาคม
940,000
890,000
50,000 5.62
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
510,000
510,000
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี$ ยง
160,000
160,000
ณ 30 มิถุนายน
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี$ ยง
370,000
370,000
ณ 31 ธันวาคม
5. ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม
340,000
320,000
20,000
6.25
6. ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื$นๆ
70,000
70,000
รวมทั!งสิ!นเป็ นเงิน
2,390,000 2,320,000 70,000
3.02
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาเปรี ยบเที ยบผลงานของผูส้ อบบัญชี ปี 2560 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผู ้
ตรวจสอบบัญชีอื$น ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ที$มีชื$อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล และมี
ส่ วนร่ วมในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในหลาย
เรื$ องรวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ ง ทั!งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ
ส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี$เกี$ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ$ งค่าสอบ
บัญชีในปี 2561 ที$เพิม$ ขึ!นเป็ นจํานวน 70,000.- บาท หรื อประมาณร้อยละ 3.02 นี! จึงถือว่าเป็ นราคาที$เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที$
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ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื$อพิจารณาอนุมตั ิ และเห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื$อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป โดยกําหนดให้บุคคลใด
บุคคลหนึ$งดังรายนามต่อไปนี!เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที$
จํานวนปี ที$สอบบัญชีให้บริ ษทั ฯ
3
นางสาวสมใจ คุณปสุต
4499
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ]วาณิ ชย์
4951
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ

4172
4812

5
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
คุณวิโรจน์ ตรงพิทกั ษ์กลุ ผูถ้ ือหุน้

สอบถามว่า เหตุผลของค่าสอบบัญชีที$เพิ$มขึ!นมา 70,000 บาท คืออะไร เหตุใดค่าสอบ
บัญชีจึงต้องเพิม$ ขึ!นทุกปี
คุณสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชี
ชี!แจงว่า เนื$องจากธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ที$เพิม$ มากขึ!น ประกอบกับมาตรฐานบัญชี
ใหม่ๆ รวมทั!งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที$เพิม$ มากขึ!น ทําให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ ง
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎเกณฑ์ที$เพิม$ ขึ!น ส่งผลให้ชวั$ โมงการ
ทํางานของผูส้ อบบัญชีเพิม$ มากขึ!น จึงทําให้คา่ สอบบัญชีเพิม$ มากขึ!นด้วย
คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ ชี!แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบเห็นถึงความสําคัญของค่าสอบบัญชีเช่นเดียวกับผูถ้ ือ
หุ ้น และได้ด ํา เนิ น การต่ อรองค่ า สอบบัญ ชี กบั สํา นักงาน อี วาย อย่างจริ ง จัง และได้
ส่ วนลดมาแล้วเป็ นจํานวนเกือบหนึ$ งแสนบาท ส่ วนประเด็นเรื$ องที$สอบถามว่าบริ ษทั ฯ
สามารถเปลี$ ยนผูส้ อบบัญ ชี ไ ด้ห รื อไม่ ขอเรี ย นชี! แ จงว่า เนื$ องจากธุ รกิ จ ประกัน ภัย มี
มาตรฐานบัญ ชี ที$ มี ล ัก ษณะเฉพาะซึ$ งมี ค วามยากกว่า อุ ต สาหกรรมอื$ น ผู ้ส อบบัญ ชี
จําเป็ นต้องมี ประสบการณ์ในการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ข องสํานักงานกํากับดู แล
โดยเฉพาะของสํานักงาน คปภ. ซึ$ งมีการปรับเปลี$ยนเพิ$มเติมอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนั!น
บริ ษ ทั ฯ ได้ทาํ การติดต่อสํานักงานบัญชี อื$นที$ อยูใ่ นระดับมาตรฐานเดี ยวกันเพื$อเสนอ
ราคาเปรี ยบเทียบแล้ว แต่ไม่มีผเู ้ สนอราคามาแต่อย่างใด
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติพิจารณาเลือก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย นางสาวสมใจ คุณปสุ ต และ/หรื อ นางสาว
รัชดา ยงสวัสดิ]วาณิ ชย์ และ/หรื อ นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย และ/หรื อนางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ฯ ใน
ปี 2561 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินทั!งสิ!น 2,390,000.-บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื$นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!

เห็นด้วย 218,953,424 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ไม่เห็นด้วย 105,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี –
วาระที 8 พิจารณาแก้ ไขเพิม เติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แถลงต่อที$ประชุมว่า ตามที$คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้ออกคําสัง$ ที$21/2560 เรื$ องการแก้ไข
เพิ$มเติมกฎหมายเพื$ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ยกเลิก มาตรา 100 ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 ซึ$งคําสัง$ ดังกล่าวมีผลให้บริ ษทั ฯต้องแก้ไขเพิม$ เติม ข้อบังคับ ข้อ 27 เรื$ องการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้สอดคล้องกับ
คําสัง$ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี!
ข้ อบังคับปัจจุบัน
ข้ อบังคับ เสนอขอแก้ ไข
ข้อที$ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการ ข้อที$ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการ
ประชุ มสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วนั สิ! นสุ ดของ ประชุ มสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วนั สิ! นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื$นนอกจากที$ กล่าวมาแล้ว
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื$นนอกจากที$ กล่าวมาแล้ว
ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู ้ ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู ้
ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื$อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื$อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวน หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ$ งหรื อหลายคนซึ$ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
หุ ้นที$จาํ หน่ ายได้ท! งั หมดหรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ$ งมี น้อยกว่าร้ อยละสิ บ ของจํานวนหุ ้นที$ จ าํ หน่ ายได้ท! งั หมด จะ
หุน้ นับจํานวนรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้ ที$ เข้าชื$อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
จํ า ห น่ า ย ไ ด้ ท! ั ง ห ม ด จ ะ เ ข้ า ชื$ อ กั น ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื$อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื$ องและเหตุผล
คณะกรรมการเรี ย กประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ ในการที$ ข อให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าว
เมื$อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที$ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ ด้วย ในกรณี เช่นนี! คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
หุน้ ภายในสี$ สิบห้าวันนับแต่วนั ที$ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที$คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายใน
กําหนดระยะเวลาตามที$ ผูถ้ ื อหุ ้นร้องขอ ผูถ้ ื อหุ ้นทั!งหลายซึ$ ง
เข้าชื$ อกันหรื อผูถ้ ื อหุ ้นคนอื$ น ๆ รวมกันได้จ าํ นวนหุ ้นตามที$
บังคับไว้น! นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี$ สิบห้าวันนับแต่
วัน ครบกํา หนดระยะเวลา ในกรณี เ ช่ น นี! ให้ถือ ว่า เป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที$ คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที$เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที$ ผู ้ถื อ หุ ้ น จั ด ประชุ ม และผู ้ถื อ หุ ้ น มาร่ วม
ประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที$ จ ั ด ประชุ ม
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รั บผิ ดชอบชดใช้ค่ าใช้จ่ ายที$ เ กิ ดจากการจัดให้มีการประชุ ม
ดังกล่าว
คณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื$อพิจารณาแก้ไขเพิ$มเติมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อที$ 27 ให้ สอดคล้อง
กับประกาศฯ ฉบับดังกล่าว รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการหรื อบุคคลที$คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนบริ ษทั ฯมอบหมาย มีอาํ นาจดําเนินการใดๆ ตามที$จาํ เป็ นและเกี$ยวเนื$องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ
ที$ 27
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิม$ เติมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อที$ 27 ให้ สอดคล้องกับประกาศฯ
ฉบับดังกล่าว รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการหรื อบุค คลที$ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ี อาํ นาจกระทําการแทน
บริ ษทั ฯมอบหมาย มีอาํ นาจดําเนินการใดๆ ตามที$จาํ เป็ นและเกี$ยวเนื$องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที$ 27
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย 219,059,024 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ$งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี วาระที 9 ท่านประธานได้สอบถามที$ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื$ องอื$นๆ เพื$อพิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื$ องอื$นใดให้ที$ประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ท่านประธานได้แจ้งต่อที$ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 25/2561 นี! ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว
เมื$อไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม$ เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที$ได้เข้าร่ วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.22 น.

ลงชื$อ
(นายชลอ เฟื$ องอารมย์)
ประธานที$ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที$บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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