รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที# 23/2559
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื#อวันศุกร์ ที# 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชัน 6 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที# 71
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
41 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
40,070,460
หุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
13 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
186,974,306
หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 54 ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้
227,044,766
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 74.93 ของจํานวนหุน้ ทังหมด 303,000,000 หุน้ ซึ#งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
29 ซึ#งจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทังหมด
เริ# มประชุมเวลา 15.03 น.
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ 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 วมประชุมทังหมด 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 ือหุ ้นครังที# 23/2559 และนายจี รพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้
แนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที#เข้าร่ วมประชุมในครังนีดังรายนามต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที#เข้าร่ วมประชุม 7 ใน 9 ท่าน ได้แก่
1. นายชลอ เฟื# องอารมย์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
5. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที#ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
6. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
7. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
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คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที#เข้าร่ วมประชุม จํานวน 7 ท่าน ได้แก่
1. นายสุรพงษ์ ธีราวิทยางกูร
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
5. นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ ที#ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
6. นางดวงแก้ว วิริยานุศกั ดิS
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝายบัญชี
7. นางสาวลัสพรรณ เติมทองไชย
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
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.นางสาวศิวพร เกิดสิ น ผูจ้ ดั การทีมตรวจสอบ
จากนันประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ
ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 22 ประจําปี 2558 เมือ วันที 8 เมษายน 2558
ท่านประธาน ขอให้ที#ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครังที# 22/2558 ประชุมเมื#อ
วันที# 8 เมษายน 2558 ซึ#งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
จึงขอให้ที#ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทปี ระชุม
ที#ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย ......... 227,044,766............ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558
ท่านประธาน ได้แจ้งกับที#ประชุมว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที#ผา่ นมา มีรายละเอียดเป็ นไปตามรายงาน
ประจําปี ที#ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว จึงขอให้คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ กล่าวสรุ ปผลการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้สรุ ปผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ดังนี
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รายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กําไร/(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื#น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบฯ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสําหรับปี

2558
2,527.88
(2,588.60)
(60.72)
85.44
13.72
38.44
(17.02)
0.90
22.32

2557
2,471.11
(2,432.30)
38.81
181.31
13.86
233.98
(16.67)
(34.21)
183.10

( หน่วย : ล้านบาท )
เปลีย นแปลง %
2.30
6.43
-256.45
-52.87
-1.01
-83.57
2.06
-102.63
-87.81

บริ ษ ทั ฯ มี ร ายได้จ ากการรั บประกัน ภัย เพิ#ม ขึ น 56.77 ล้า นบาท คิ ดเป็ น 2.30% ในขณะที# มี ค่ าใช้จ่ าย ในการรั บ
ประกันภัยเพิ#มขึน 156.30 ล้านบาท คิดเป็ น 6.43% ทําให้บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 60.72 ล้านบาท กําไร
ลดลงจากปี ที# ผ่านมา 99.53 ล้านบาท คิดเป็ น 256.45% ซึ# งเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิ จไทยที# มีการเจริ ญเติบโตอัตราตํ#าตาม
เศรษฐกิ จโลก อันเป็ นผลทําให้กาํ ลังซื อในประเทศลดลง ซึ# งมีผลกระทบต่อธุรกิ จประกันวินาศภัยโดยภาพรวม จากสภาวะ
ดังกล่าวทางบริ ษทั จึงจําเป็ นต้องใช้มาตรการทางด้านราคาเพิ#มขึนในการรักษาสัดส่ วนตลาด ซึ# งส่ งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการทํากําไรจากการรับประกันภัย และในขณะเดี ยวกันบริ ษทั มีรายได้จากการลงทุนลดลง 96.01 ล้านบาท
คิดเป็ น
49.19% อันเนื#องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ในปี ปั จจุบนั ทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษี 22.32 ล้านบาท
ลดลงจากปี ที#ผา่ นมามากกว่า 20%
ส่วนรายละเอียดอื#นๆ คณะกรรมการได้สรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอให้ที#ประชุม
รับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดําเนินการดังกล่าว พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทปี ระชุม ที#ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ในรอบปี 2558 ตามที#เสนอ
วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2558 สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
ท่านประธาน ขอให้ที#ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2558 ซึ#ง
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว และได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมใน
ครังนี
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ สิ นปี 2558 ณ วันที# 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที#
ได้รับการรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี
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สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม
4,589,944,316 บาท
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
326,834,483 บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
2,506,557,325 บาท
เบียประกันภัยค้างรับ
426,393,578 บาท
หนีสิ น
หนีสิ นรวม
3,495,172,332 บาท
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
907,610,011 บาท
สํารองเบียประกันภัย
1,574,100,477 บาท
ส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
1,094,771,984 บาท
บริ ษทั ฯ มี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที# 30 มิถนุ ายน 2558 เท่ากับ
ร้อยละ 327.03 ซึ#งเกินกว่าอัตราที#กฎหมายกําหนดไว้เท่ากับ 140 คิดเป็ นประมาณ 2.34 เท่า
ท่านประธาน ได้ขอให้ที#ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : เงินลงทุนเผื#อขาย มีอตั ราเพิม# ขึนจากปี ที#ผา่ นมา 2 เท่า เป็ นเพราะสาเหตุใด
คุณจีรพันธ์ : สาเหตุที#เงินลงุทนเผื#อขายเพิม# ขึนมาก สาเหตุหลักมาจากการตัดยอดทางด้านบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : เงินลงทุนเพื#อค้า มีการลงทุนแบบใด หากเป็ น private fund มีการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินการหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ : บริ ษทั ใช้ private fund ในการลงทุน มีหลาย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ที#มาดูแล การเลือก private fund
นอกจากเปรี ยบเทียบด้านผลประกอบการและ แนวทางการลงทุนแล้ว ยังคํานึงถึงการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
ที#ประชุมมีมติรับรองและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
มติทปี ระชุม
เห็นด้วย .......... 227,044,766........... 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 ขอเสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที# 34
บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ# งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงิ น
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ# งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุน
สํารองตามกฎหมายไว้เรี ยบร้อยแล้วเป็ นเงิน 30.3 ล้านบาท โดยบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที#ผา่ นมา ดังนี
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ครังที# 23/2559 (ปี 2558)
ครังที# 22/2558 (ปี 2557)
กําไรสุทธิ (บาท)
22,323,876
178,966,871
กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
0.074
1.18
จํานวนหุน้ (หุน้ )
303,000,000
151,500,000
จํานวนเงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
0.05
1.111112
รวม จํานวนเงินปั นผลจ่าย (บาท)
15,150,000
168,333,468
หุน้ ปั นผล
151,500,000
เงินปั นผล
15,150,000
16,833,468
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
68%
94%

ครังที# 21/2557 (ปี 2556)
98,864,818
0.65
151,500,000
0.32
48,480,000
48,480,000
49%

คณะกรรมการของบริ ษทั จึงมีมติเสนอว่า เนื#องจากเงินทุนสํารองของบริ ษทั มีเท่ากับจํานวนที#กาํ หนดตามข้อบังคับ จึง
ไม่จาํ เป็ นต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารอง และในรอบปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ 22,323,876 บาท จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื#อพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปั นผล จากผลการดําเนิ นงานในปี 2558 และ กําไรสะสมใน
อัตราหุน้ ละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมมูลค่าทังสิ น 15,150,000 บาท ทังนีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามที#ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ น
ร้อยละ 68 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้ ซึ# งเป็ นอัตราที# เกินกว่ านโยบายการจ่ ายเงินปันผลที#กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที# 21 เมษายน 2559 เป็ นวันกําหนดรายชื#อผูถ้ ือหุ ้นเพื#อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) และปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที# 22 เมษายน 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที# 4 พฤษภาคม 2559
ท่านประธาน ได้ขอให้ที#ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทปี ระชุม ที#ประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล หุ ้นละ 0.05 บาท ( ห้าสตางค์ )
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย ........... . 227,044,766......... 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 เสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคี ยงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที# จ ะรั กษา
กรรมการที#มีคุณสมบัติตามความต้องการ โดยขอให้นาํ เงินจํานวน จํานวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดย
จํานวน 3,480,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 640,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ ษทั
ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี
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รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
ปี 2559
ปี 2558
3,480,000
3,480,000
1. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
9
10
640,000
640,000
2. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
3
ค่ าเบีย" ประชุมกรรมการ (บาท/ครัง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
นายชลอ เฟื# องอารมย์
- กรรมการ
15,000
15,000
มีจาํ นวนทังสิ น 8 ท่าน
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
15,000
15,000
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
15,000
15,000
นางพิไล เปี# ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
*ไม่มีคา่ ตอบแทนอื#น
ท่านประธาน ได้ขอให้ที#ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม

ปี 2557
3,300,000
10
600,000
3

20,000
15,000

15,000
15,000

มติทปี ระชุม
ที#ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ บําเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
เห็นด้วย .............. 227,044,766........ 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 แถลงต่อที#ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้วา่ ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทุกครังกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ#งในสาม ของกรรมการทังหมด ซึ# งในปี 2559 มี
กรรมการครบกําหนดที#จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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ตามที#คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื#อบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตังแต่วนั ที# 7 มกราคม 2559 ถึงวันที# 15 กุมภาพันธ์
2559 ซึ#งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนัน ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื#อบุคคล เพื#อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที#มีความรู ้ความสามารถ เพื#อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไป
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี#ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง
กรรมการซึ#งพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ#ง ทังนีประวัติของกรรมการ
ที#ได้รับการเสนอชื#อในครังนี ปรากฏในเอกสารสิงทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 4
เนื#องจากนางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อในครังนี ถือหุน้ ในบริ ษทั 4,725,384 หุน้ และ นาง
สุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อในครังนี ถือหุน้ ในบริ ษทั 18,000 หุน้ เพื#อความโปร่ งใสในวาระนีจึงของด
ออกเสี ยง
ท่านประธานขอให้ที#ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึ#งวาระ
เป็ นรายบุคคล
มติทปี ระชุม
ที#ประชุมมีมติเลือกตังกรรมการทัง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ#ง เป็ นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
เห็นด้วย .............. 227,044,766........ เสี ยง
คิดเป็ น....100..........%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-..............%
งดออกเสี ยง.......................................เสี ยง
คิดเป็ น....................%
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
เห็นด้วย ............ .222,319,382......... เสี ยง
คิดเป็ น......97.92.....%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-..............%
งดออกเสี ยง........ 4,725,384...............เสี ยง
คิดเป็ น.......2.08......%
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
เห็นด้วย ............ 227,026,766.......... เสี ยง
คิดเป็ น......99.99......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-..............%
งดออกเสี ยง.............18,000...............เสี ยง
คิดเป็ น......0.01......%
วาระที 7 พิจารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้แถลงต่อที#ประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการ
พิจารณาแต่งตังจากที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที# 22 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 ซึ# งบัดนี ครบกําหนดเวลา
แล้ว จึงเสนอให้ที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2559 โดยเสนอให้
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1) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4172 และ/หรื อ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4499 และ/หรื อ
3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิSวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4951
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ#งโดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ#งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
นอกจากนีขอให้ที#ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
แก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 1,730,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที#เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี
หน่วย : บาท
ปี 2559
ปี 2558 เพิม# ขึน ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ นสุด วันที# 31 ธันวาคม
780,000
660,000 120,000 18.18
2559
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
450,000
450,000
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี# ยง
150,000
150,000
ณ 30 มิถุนายน 2559
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี# ยง
350,000
350,000
ณ 31 ธันวาคม 2559
รวมทังสิ นเป็ นเงิน
1,730,000 1,610,000 120,000 7.45
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรี ยบเที ยบผลงานของผูส้ อบบัญชี ปี 2558 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผู ้
ตรวจสอบบัญชีอื#น ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ที#มีชื#อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล และมี
ส่วนร่ วมในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการเริ# ม
ใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี# ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีก
หลายแห่ ง ทังยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ี#เกี#ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ#งค่าสอบบัญชีในปี 2559 ที#เพิ#มขึนเป็ นจํานวน 120,000- บาท หรื อประมาณร้อยละ 7.45 นี
จึงถือว่าเป็ นราคาที#เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื#อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคล
หนึ#งดังรายนามต่อไปนีเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิSวาณิ ชย์
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ทะเบียนเลขที#
4172
4499
4951

จํานวนปี ที#สอบบัญชีให้บริ ษทั
5
2
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

ท่านประธาน ได้ขอให้ที#ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทปี ระชุม
พิจารณาเลือก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
และ/หรื อ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิSวาณิ ชย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ในปี 2559 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินทังสิ น 1,730,000.บาท (หนึ#งล้านเจ็ดแสนสามหมื#นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย ............. 227,044,766........ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 8 ท่านประธานได้สอบถามที#ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื# องอื#นๆ เพื#อพิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื# องอื#นใดให้ที#ประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
อาสาพิทกั ษ์สิทธิS ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย : รายได้ส่วนหนึ# งของบริ ษทั ขึนกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ# ง
เมื#อตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลง รายได้ของบริ ษทั ก็ลดลงด้วย ใช่หรื อไม่
คุณจีรพันธ์ : บริ ษทั ฯ ลงทุนในตลาดทุน ตามสัดส่ วนที# สํานักงาน คปภ. กําหนดไว้ ตามประกาศเรื# องการลงทุนประกอบธุรกิจ
อื#น ซึ#งกําหนดให้ลงทุนในตราสารทุน ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ สิ นทรัพย์ลงทุน ส่วนที#เหลือเป็ นเงินฝากธนาคาร และ พันธบัตร
รัฐบาล
อาสาพิทกั ษ์ : ขอทราบความคืบหน้าในการขอรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน#
คุณจีรพันธ์ : บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการจะยืน# ขอรับการรับรองฯ ภายในไตรมาส นี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง : ปี ที#ผา่ นมาบริ ษทั ขาดทุนจากการรับประกันภัย ปี นีบริ ษทั จะมีกาํ ไรจากการรับประกันภัยหรื อไม่
คุณจี รพันธ์ : สาเหตุที#ผลประกอบการด้านการรับประกันภัยลดลงในปี ที#ผ่านมา เกิ ดจากตลาดประกันภัยไม่มีการเติบโต ซึ# ง
เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมกับยอดขายรถยนต์กล็ ดลงด้วย ทําให้บริ ษทั ฯต้องรักษาสัดส่ วนทางการตลาดไว้
ทําให้ไม่สามารถปรับราคาเบียประกันภัยเพิ#มได้ บริ ษทั ฯ จึงต้องหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื#อรองรับการให้บริ การ เพื#อจูงใจลูกค้า
นอกจากกลยุทธ์ดา้ นราคา
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง : การลงทุนส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นตลาดเงิน ในภาวะปั จจุบนั ที#ดอกเบียลดลง การลงทุนในตลาดทุนก็มี
ผลตอบแทนที#ลดลง รวมกับตลาดประกันภัย ไม่เติบโต จะส่งผลให้ได้ปันผลน้อยลงในปี หน้าหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ : ตลาดเงินมีแนวโน้มอัตราดอกเบียที#ลดลง ปั จจุบนั สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีการเสนอให้สาํ นักงาน คปภ.
พิจารณาปรับปรุ งกฎระเบียบด้านการลงทุนให้เหมาะสมมากขึน ส่ วนด้านตลาดทุน ที#มีผลตอบแทนลดลงนัน มีสาเหตุมาจาก
การปรับมูลค่ายุติธรรม หรื อ (mark to market) เป็ นส่วนใหญ่
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ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง : ขอทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริ ษทั ฯ ว่ามีอะไรบ้าง โครงการประกันข้าวนาปี ที#ร่วมกับรัฐบาลมี
ผลตอบแทนอย่างไร
คุณจี รพันธ์ : โครงการประกันข้าวนาปี ผลประกอบการ ปี 2557 ค่อนข้างดี และ ปี 2558 ก็คาดว่าน่ าจะดี เช่ นกัน และทาง
โครงการก็ได้มีการทําประกันภัยต่อ เพื#อรองรับความเสี# ยงเป็ นที#เรี ยบร้อยแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง : ประกันเติมเงิน ซึ#งเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษทั มีผลตอบรับอย่างไรบ้าง
คุณจีรพันธ์ : ผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันรถเติมเงิน ออกเมื#อ 18 มีนาคม 2559 มีผลตอบรับตามที#คาดหมายไว้
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง : บริ ษทั ฯ ต้องพึ#งพิงรายได้จากการลงทุนมาก บริ ษทั มีความคาดหวังผลตอบแทนอย่างไรบ้าง
คุณจีรพันธ์ : การลงทุน มีความผันผวน ทังตลาดไทย และ ตลาดโลก บริ ษทั ฯ จึงเลือกที#จะลงทุนโดยการตังกอง private fund
เพื#อจัดจ้างให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมเป็ นผูบ้ ริ หารการลงทุน เนื#องจากมีความชํานาญด้านการลงทุนมากกว่า
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง : แนวโน้มของธุรกิจประกันภัยมีการควบรวมมากขึน บริ ษทั ฯ มีโครงการที#จะควบรวมหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ : ธุรกิจประกันภัยยังมีแนวโน้มที#จะขยายตัว เนื#องจากอัตราเบียประกันต่อรายได้ประชาชาติของไทย ยังค่อนข้างตํ#า
มาก จึงยังมีช่องทางที#จะขยายตัวได้อีก ส่วนเรื# องการควบรวม ขึนอยูก่ บั ปั จจัย หลายๆ ด้าน และความเหมาะสม
ท่านประธานได้แจ้งต่อที#ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที# 23/2559 นี ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว
เมื#อไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม# เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที#ได้เข้าร่ วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.48 น.

ลงชื#อ
(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)
ประธานที#ประชุม
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