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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 24/2560 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 ประชุมเมื$อวนัจนัทร์ที$ 10  เมษายน  2560 ณ หอ้งประชุมชั!น 6 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เลขที$ 71 
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี!  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                  34       ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้                79,682,692             หุน้  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม              17       ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้                 159,365,384            หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ    51   ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้                       239,048,076             หุน้   
คิดเป็นร้อยละ    78.89     ของจาํนวนหุ้นทั!งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ$ งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ 29 ซึ$งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั!งหมด   
 เริ$มประชุมเวลา       15.06 น. 
 นายชลอ เฟื$ องอารมย ์ทาํหนา้ที$เป็นประธานในที$ประชุม  

เลขาที$ประชุมไดแ้จง้ตอ่ที$ประชุมถึงวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยประธานจะเป็นผูส้อบถาม
ความเห็นจากที$ประชุมเพื$อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที$ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กมือ 
จะมีเจา้หน้าที$รับบตัรลงคะแนนและดาํเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที$ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง
ดงักล่าวออกจากจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ที$เขา้ร่วมประชุมทั!งหมด และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัที หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยก
มือ จะถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติเห็นชอบกบัวาระที$นาํเสนอ 

สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ$ งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามที$ผู ้
มอบฉนัทะกาํหนด 

ที$ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั! งที$ 24/2560 และนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ไดแ้นะนาํคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุมในครั! งนี!ดงัรายนามตอ่ไปนี!  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม  8 ใน 9 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายชลอ เฟื$ องอารมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 
4. นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี กรรมการอิสระ  
5. นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ  ประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และ กรรมการลงทุน 
6. นายถวลัย ์ วริานนท ์  กรรมการที$ปรึกษาประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 
    และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ   กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   
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คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 9  ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายสุรพงษ ์ธีราวทิยางกรู        รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายไกรเลิศ หาญววิฒันกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
5. นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที$ปรึกษาประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
6. นายพิมล ฉนัทวรีกลู  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการและประสานงาน 
7. นางดวงแกว้ วริิยานุศกัดิT   ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
8. นางสาวลสัพรรณ เติมทองไชย ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายขายสถาบนั 
9. นางดวงชุดา พฤกษาพิศาล  ผูจ้ดัการฝ่ายขายสถาบนั 
 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ$งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน   2 ท่าน 

ไดแ้ก่  
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต     ผูส้อบบญัชี 
2.นางสาวศิวพร เกิดสิน       ผูจ้ดัการทีมตรวจสอบ 
จากนั!นประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั 

ดงัตอ่ไปนี!  
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 23 ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 8 เมษายน 2559 
 ท่านประธาน ขอใหที้$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั! งที$ 23/2559 ประชุมเมื$อ
วนัที$ 8 เมษายน 2559  ซึ$งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้   

จึงขอใหที้$ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ  พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!  
 เห็นดว้ย  239,048,076   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 

วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 
 ท่านประธาน  ไดแ้จง้กบัที$ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปีที$ผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ประจาํปี ที$ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงขอให้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล   กล่าว
สรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ  
 
 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 ดงันี!       
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                                                                                                                       ( หน่วย : ลา้นบาท ) 
                           2559                     2558 (ปรับปรุงใหม่)        เปลี�ยนแปลง %    

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,705.36  2,527.88  7.02 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัและการดาํเนินงาน (2,821.75) (2,605.62) 8.29 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั (116.38) (77.74) 49.71 
รายไดจ้ากการลงทุน 141.77 99.16 42.97 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 25.39 21.42 18.51 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        (0.29) 0.90 132.69 
กาํไรสาํหรับปี 25.10 22.32 12.42 

 
ในปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิ$มขึ!น 177.48 ลา้นบาท คิดเป็น 7.02% 

ในขณะที$มีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัและการดาํเนินการเพิ$มขึ!น 216.13 ลา้นบาท คิดเป็น 8.29% ทาํใหบ้ริษทัฯ มีผลขาดทุน
จากการรับประกนัภยั (116.38) ลา้นบาท เพิ$มขึ!น 38.65 ลา้นบาท คิดเป็น 49.71%  และในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ
ลงทุนเพิ$มขึ!น 42.61 ลา้นบาท คิดเป็น 42.97% ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี 25.1 ลา้นบาท เพิ$มขึ!น 12.42%  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  2,705.4 ลา้นบาท   เพิ$มขึ!น  7.02% เมื$อเปรียบเทียบกบัปี 2558  ซึ$งสอดคลอ้ง
กบัสภาวะเศรษฐกิจไทยที$มีการขยายตวัตอ่เนื$อง แตบ่ริษทัฯมีคา่ใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาเพื$อสร้างสรรคน์วตักรรมดา้นการ
ประกนัภยั รวมถึงความจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการตา่งๆในการรักษาสดัส่วนแบ่งตลาด ซึ$งส่งผลกระทบตอ่ความสามารถในการทาํ
กาํไรจากการรับประกนัภยัในปี 2559 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ$งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ$งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมีสดัส่วน 
การลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื$นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.)  ซึ$งยอดเงินลงทุน ณ วนัสิ!นปี 2559   ที$แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจาํนวนทั!งสิ!น  2,709.15  
ลา้นบาท เพิ$มขึ!น 194.60 ลา้นบาท จากปี 2558  ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกาํไรจากเงินลงทุนซึ$งเกิดจากการลงทุนเพิ$มขึ!น
จาํนวน 42.61 ลา้นบาท คิดเป็น 42.97 % จากปี 2558  อนัเนื$องมาจากดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยปรับเพิ$มขึ!นร้อยละ 19.79 จากสิ!น
ปี 2558 ส่วนรายละเอียดอื$นๆ คณะกรรมการไดส้รุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559  ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้  
 ปีที$ผา่นมาบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั (“LVI”) ซึ$ งเป็นนิติบุคคลที$จดัตั!งขึ!นใหม่ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีวตัถุประสงค์เพื$อประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 
16,000,000,000 กีบ (หนึ$งหมื$นหกพนัลา้นกีบ) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2,000,000 หุ้น (สองลา้นหุ้น) มูลค่าที$ตราไวหุ้้นละ 
8,000 กีบ (แปดพนักีบ) บริษทัฯ ตกลงเขา้ซื!อหุ้นสามญัจาํนวน 1,400,000 หุ้น (หนึ$ งลา้นสี$แสนหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
จาํนวนหุ้นทั!งหมดของ LVI โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั! งสิ!น จาํนวน 16,000,000,000 กีบ (หนึ$ งหมื$นหกพนัลา้นกีบ)  โดยจะมี
โครงสร้างผูถื้อหุน้และกรรมการในเบื!องตน้ของ LVI ดงันี!  
 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

1. บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 70% 
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2. บริษทั ลาวเบเวอเรช จาํกดั 14% 
3. บริษทั พีพี นาํเขา้-ส่งออก จาํกดั 8% 
4. บริษทั ที$ปรึกษากฎหมายและบริการ จาํกดั 8% 
รวม 100% 

 

 ผูร่้วมทุนทั!ง 3 ราย  ไดแ้ก่ บริษทั ลาวเบเวอเรช จาํกดั   บริษทั พีพี นาํเขา้-ส่งออก จาํกดั และบริษทั  ที$ปรึกษากฎหมาย
และบริการ จาํกดั  มีความแข็งแกร่ง และมีฐานะการเงินที$มั$นคง    และยงัมีชื$อเสียงในทางธุรกิจและในทางสังคมเป็นที$รู้จกั
ยอมรับอย่างกวา้งขวาง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีความรู้ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์ในธุรกิจการ
ประกนัภยั  มีธุรกิจที$เกี$ยวขอ้งกบัการประกนัภยั สามารถส่งเสริมและขยายการประกอบธุรกิจประกนัภยัให้เจริญกา้วหนา้ได้
อยา่งรวดเร็ว เนื$องจากมีเครือข่ายทางธุรกิจที$กวา้งขวาง เช่น มีเครือข่ายในบริษทัที$เป็นผูน้าํเขา้รถยนตจ์ากต่างประเทศคือ Lao 
Ford City Company Limited และ Lao Toyota Company Limited  เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภค บริโภค และเครื$องมือเครื$องใช้
ตา่งๆ  ของ Unilever, Yamaha, Kubota, ToTo, Philips , Hitachi นอกจากนี!ยงัมีธุรกิจโรงงานนํ! าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ที$ใชก้ากออ้ย
เป็นวตัถุดิบ เป็นตน้  บริษทัฯจึงมีความเชื$อมั$นวา่การไดร่้วมลงทุนกบัผูถื้อหุ้นทั!ง 3 ราย ใน บริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั 
ดาํเนินธุรกิจดา้นการประกนัวนิาศภยัจะไดรั้บผลตอบแทนในการลงทุนที$คุม้ค่า ไดรั้บการส่งเสริมและขยายธุรกิจประกนัภยัให้
เจริญกา้วหนา้ไดรั้บผลสาํเร็จอยา่งรวดเร็ว 
 เมื$อวนัที$ 18 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ไดผ้า่นกระบวนการประเมินวา่มีนโยบายและมีแนวปฏิบติัป้องกนัการทุจริตภายใน
องค์กรครบถว้นตามเกณฑ์ที$คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Action against 
Corruption) กาํหนด และไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เป็นที$เรียบร้อย
แลว้ 
 บริษัทฯได้รับรางวลัสุดยอดองค์กรและบริษทัที$สามารถนําเทคโนโลยี ICT มาพฒันาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือ Thailand ICT Excellence Awards 2017 ในสาขา Innovation Projects จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลั
เพื$อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ$ งเป็นบริษทัประกนัภยัเพียงหนึ$งเดียวที$ไดรั้บรางวลันี!  ซึ$ งแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯมีการปรับตวัของ
ธุรกิจประกนัภยัใหเ้ขา้กบัยคุดิจิทลั 

จึงขอใหที้$ประชุมรับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดาํเนินการดงักล่าว พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง   การลงทุนในประเทศลาว 16,000,000,000 กีบ  คิดเป็นเงินไทยเท่าไร  
คุณจีรพนัธ์      คิดเป็นเงินไทยประมาณ 70 ลา้นบาท  
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง   รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์คืออะไร เป็นบริษทัประกนัภยั เหตุใดมีรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ 
คุณจีรพนัธ์ คือรายไดจ้ากการขายรถยนตข์องบริษทัฯที$ครบกาํหนดการใชง้าน 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง   ในปี 2557 บริษทัฯมีรายได ้2,232 ลา้นบาท มีกาํไร 217 ลา้นบาท แตใ่นขณะที$ปี 2559 บริษทัฯมีรายได ้2,482  

ลา้นบาท เหตุใดถึงมีกาํไรแค ่25 ลา้นบาท เหตุใดกาํไรในปี 2557 ถึงมากกวา่ ปี 2559 ทั!งๆ ที$มีรายไดน้อ้ยกวา่   
คุณจีรพนัธ์ ปี 2557 กาํไรส่วนใหญเ่กิดจากการลงทุน รายไดจ้ากการลงทุน และ กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม 

ตอนสิ!นปี  ทาํใหมี้กาํไรคอ่นขา้งมาก  ส่วนในปี 2559 ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอนสิ!นปีไม่ได้
มีการปรับตวัมากนกัจากตอนตน้ปี จึงไม่ไดมี้ผลกาํไรจากการตีราคามูลคา่ตลาดสูงมากเช่นในปี 2557 
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นอกจากนั!น สาเหตุที$มีเบี!ยประกนัภยัในปี 2559 เพิ$มขึ!นแตก่าํไรไม่เพิ$ม เนื$องจากบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมกบั
สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย และบริษทัประกนัภยัอื$นอีก 15 บริษทั ในโครงการรับประกนัภยัขา้วนาปีของ
รัฐบาล ซึ$งโครงการประกนัภยัขา้วนาปีมีเบี!ยประกนัเป็นจาํนวนมากพอสมควร แตเ่นื$องจากความเสี$ยงของ
กรมธรรมป์ระเภทนี! ขึ!นอยูก่บัสภาพอากาศซึ$งไม่สามารถคาดการณ์ได ้  บริษทัฯจึงตอ้งมีการบริหารความ
เสี$ยงโดยการทาํประกนัภยัตอ่ไปยงัตา่งประเทศ ทาํใหเ้ห็นวา่บริษทัฯมีรายไดที้$เติบโตแตก่าํไรกลบัไม่เติบโต
ไปดว้ย  รวมกบัในปี 2559 ธุรกิจประกนัภยัรถยนตมี์การแขง่ขนัมาก ในขณะที$ตลาดรถยนตไ์ม่ไดเ้ติบโตมาก 
ทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งมีการลงทุนดา้นการพฒันานวตักรรมเพื$อสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ที$จะทาํใหบ้ริษทัฯมีความ
แตกตา่งเพื$อเป็นการแขง่ขนัในตลาด    

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง   ในปี 2560 บริษทัฯมีแผนงานอยา่งไร จะมีรายไดอ้ยา่งไรบา้ง  
คุณจีรพนัธ์ สาํหรับปี 2560  ธุรกิจประกนัภยัคงมีการเติบโต แตค่งไม่มาก ดงันั!นแนวทางในการแขง่ขนัของบริษทัฯก็คง 

จะเป็นเรื$องการสร้างผลิตภณัฑที์$แตกตา่งจากบริษทัอื$น ซึ$งจะตอ้งมีการลงทุนที$คอ่นขา้งมาก ดงันั!นโดยสรุป 
คิดวา่ในปี 2560 รายไดข้องบริษทัฯคงจะเติบโตแตไ่ม่มาก  

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง นวตักรรมที$บริษทัฯพดูถึงคืออะไร  
คุณจีรพนัธ์ บริษทัฯมีการใชซ้อฟทแ์วร์และเทคโนโลย ีGPS ในการคาํนวนเบี!ยประกนัภยัตามความเสี$ยง เพื$อประกอบ 

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนต ์
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง   การประกนัภยัชนิดใดมีกาํไรสูงสุด 
คุณจีรพนัธ์ การประกนัภยัแบ่งเป็น 2 ส่วน การประกนัภยัรถยนต ์และ การประกนัภยัที$ไม่ใช่รถยนต ์เช่นประกนัอคัคีภยั  

ประกนัภยัทรัพยสิ์น ประกนัภยัทางทะเล ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล เป็นตน้ โดยประกนัภยัที$ไม่ใช่
รถยนตโ์ดยปกติจะมีสัดส่วนผลตอบแทนทางการตลาดสูงกวา่การประกนัภยัรถยนต์ แต่มีสัดส่วนการรับ
ประกนัภยัที$น้อยกวา่การรับประกนัภยัรถยนต์ โดยสัดส่วนประกนัภยัรถยนตมี์ขนาดประมาณ 65% จาก
สดัส่วนเบี!ยประกนัภยัทั!งประเทศ  

ผูถื้อหุน้รายหนึ$ง  ประกนัภยัขา้วนาปี มีสดัส่วนเบี!ยประกนัภยัประมาณกี$เปอร์เซ็นต ์
คุณจีรพนัธ์ เบี!ยประกนัภยัขา้วนาปี ในปีที$ผา่นมาทั!งธุรกิจมีเบี!ยประกนัภยัประมาณ 2,200 ลา้นบาท ( ณ 31 ธนัวาคม 

2559 ) โดยบริษทัฯ มีสดัส่วนประมาณ 8 % 
ผูถื้อหุน้รายหนึ$ง ในงบการเงิน ปี 2558 มีการระบุวา่เป็นรายการปรับปรุงใหม่ ไม่ทราบวา่มีการปรับปรุงในส่วนใดบา้ง 
คุณจีรพนัธ์ เป็นการจดัรูปแบบงบตามมาตรฐานบญัชีใหม่ ตวัเลขเหมือนเดิมแตมี่การจดักลุ่มใหม่  
ผูถื้อหุน้รายหนึ$ง รายไดจ้ากการลงทุน 141 ลา้นบาท มาจากการลงทุนประเภทใดบา้ง 
คุณจีรพนัธ์ รายไดจ้ากการลงทุน 141 ลา้นบาท มาจาก  รายไดที้$มาจากดอกเบี!ยและเงินปันผลจาํนวน  59 ลา้นบาท  

กาํไรจากเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดทุน จาํนวน  51.7 ลา้นบาท กาํไรจากการปรับมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุน จาํนวน 10.5 ลา้นบาท และรายไดอื้$นอีก มาจากการขายทรัพยสิ์นบางส่วนรวมกบั
รายไดจ้ากการขายขอ้มูลให ้บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั จาํนวน  20.6 ลา้นบาท รวมเป็น 
141 ลา้นบาท โดยรูปแบบการลงทุนเป็นไปตามประกาศเรื$องการลงทุนประกอบธุรกิจอื$น ของสํานกังาน 
คปภ.  
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อาสาพิทกัษสิ์ทธิT  อยากใหบ้ริษทัฯแสดงตวัเลขเชิงวเิคราะห์เพื$อใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจง่ายขึ!นในการแสดงผลประกอบการตอ่ที$ 
  ประชุมผูถื้อหุน้ครั! งตอ่ไปดว้ย 
คุณจีรพนัธ์ ขอบคุณสาํหรับคาํแนะนาํ และจะนาํไปพิจารณาตอ่ไป  
 มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัฯในรอบปี 2559 ตามที$เสนอ 
วาระที� 3 พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนปี 2559 สิ"นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 
 ท่านประธาน ขอใหที้$ประชุมพิจารณาอนุมติั งบดุล และ งบกาํไรขาดทุน  สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ$ง
ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน
ครั! งนี!  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ!นปี 2559  ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม  ตามงบแสดงฐานะการเงินที$
ไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี!     

ฐานะการเงนิ ปี 2559 ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่) เปลี�ยนแปลง (ร้อยละ) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228.89 326.83 -29.97 
เบี!ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 373.44 426.05 -12.35 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 6.81 7.84 -13.14 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 514.90 418.19 23.13 
ลูกหนี!จากสญัญาประกนัภยัตอ่ 19.11 65.86 -70.98 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 2,701.32 2,506.56 7.77 

เงินใหกู้ย้มื 7.38 7.99 -7.63 
ที$ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 288.06 277.55 3.79 
อื$นๆ 713.78 553.07 29.06 

รวมสินทรัพย์  4,853.69 4,589.94 5.75 

เจา้หนี!บริษทัประกนัภยัตอ่ 480.10 358.66 33.86 
สาํรองและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,000.06 907.61 10.19 

สาํรองเบี!ยประกนัภยั 1,576.08 1,574.10 0.13 

อื$นๆ 692.87 654.80 5.81 

รวมหนี"สิน  3,749.11 3,495.17 7.27 

ส่วนของเจา้ของ   1,104.58 1,094.77 0.90 
 บริษทัฯ มี อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั  
ร้อยละ 375.20   ซึ$งเกินกวา่อตัราที$กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่ากบั 140 คิดเป็นประมาณ 2.68   เท่า 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง คา่ใชจ่้ายในการประกนัภยัตอ่ปรับขึ!นมาจากปีที$ผา่นมามาก เป็นเพราะอะไร  
คุณจีรพนัธ์ ส่วนหนึ$ งมาจากการมีสัดส่วนอตัราเบี! ยประกนัภยัขา้วนาปีเพิ$มมากขึ!นจากปีที$ผ่านมา ทาํให้ตอ้งมีการทาํ

ประกนัภยัตอ่เพิ$มมากขึ!นดว้ย  
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ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง ตามงบกาํไรขาดทุน ปี 2558 บริษทัฯไดคื้นภาษี ประมาณ 9 แสนบาท แต่ปี 2559 บริษทัฯมีรายจ่ายภาษี
ประมาณ 3 แสนบาท ทาํไมถึงตา่งกนั บริษทัฯ มีโอกาสที$จะไดคื้นภาษีจากอะไรบา้ง  

คุณดวงแกว้ เกิดจากการใชม้าตรฐานทางบญัชี คือ “ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี” ทาํให้เกิดความแตกต่างระหวา่งหลกัการ
ทางบญัชีและหลกัการทางภาษีอากร คือ ความไม่เท่ากนัระหวา่งภาษีเงินไดที้$มาจากกาํไรสุทธิทางบญัชี และ
ภาษีเงินไดที้$มาจากกาํไรสุทธิทางภาษีโดยปัจจุบนับริษทัฯชาํระภาษีจากกาํไรสุทธิทางภาษี และรับรู้จาํนวนนี!
เป็นคา่ใชจ่้ายใบงบการเงิน และใชว้ธีิภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในการบนัทึกบญัชี 

 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  239,048,076   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 

 วาระที� 4  พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร และ อนุมตัเิงนิปันผล  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ขอเสนอต่อที$ประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที$ 34 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ$งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้
มี) จนกวา่ทุนสํารองนี! จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ$งบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้
เรียบร้อยแลว้เป็นเงิน  30.3 ลา้นบาท  โดยบริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไร
สุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที$ผา่นมา ดงันี!   
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ครั! งที$ 24/2560 (ปี 2559) ครั! งที$ 23/2559 (ปี 2558) ครั! งที$ 22/2558 (ปี 2557) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 25,097,051 22,323,876 178,966,871 
กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 0.08 0.074 1.18 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 303,000,000 303,000,000 151,500,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุน้ (บาท) 0.05 0.05 1.111112 
รวม จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 15,150,000 15,150,000 168,333,468 
หุน้ปันผล - - 151,500,000 
เงินปันผล 15,150,000 15,150,000 16,833,468 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ 60% 68% 94% 

คณะกรรมการของบริษทัฯจึงมีมติเสนอวา่ เนื$องจากเงินทุนสาํรองของบริษทัฯมีเท่ากบัจาํนวนที$กาํหนดตามขอ้บงัคบั 
จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรอง และในรอบปี 2559 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้25,097,051บาท จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถื้อหุ้นเพื$อพิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผล จากผลการดาํเนินงานในปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.05 
บาท (หา้สตางค)์ รวมมูลคา่ทั!งสิ!น 15,150,000 บาท ทั!งนี! การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที$ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ซึ$งเป็นอตัราที$เกนิกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที$กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ กาํหนดให้
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วนัที$ 21 เมษายน 2560 เป็นวนักาํหนดรายชื$อผูถื้อหุ้นเพื$อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  และปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ในวนัที$ 24 เมษายน 2560 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที$ 9 พฤษภาคม 2560  
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นเงินสาํรอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.05 บาท ( ห้าสตางค ์)  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  239,048,076   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 
วาระที� 5  พจิารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ เสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทัฯมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคา่ตอบแทน โดยให ้
พิจารณาตามความจาํเป็นและสมควร ให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอที$จะรักษากรรมการที$มีคุณสมบติั
ตามความตอ้งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นาํเงินจาํนวน  4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นค่า
บาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 3,480,000 บาท เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 บาท เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดงันี!  
 
 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 3,480,000 3,480,000 3,480,000 

จาํนวนกรรมการ 9 9 10 

2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 640,000 640,000 640,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

3.ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 (บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 4 4 4 

4. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทนุ (บาท/คณะ) - - - 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

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

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ 
             นายชลอ เฟื$ องอารมย ์

20,000 20,000 20,000 

           - กรรมการ 
             มีจาํนวนทั!งสิ!น 8 ท่าน 
 

15,000 15,000 15,000 

     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

15,000 15,000 15,000 
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          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษีผล 

15,000 15,000 15,000 

3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

15,000 - - 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์
           นายถวลัย ์วิรานนท ์
           นางสุเทพี อศัวะธนกุล 

15,000 - - 

4 คณะกรรมการลงทนุ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายชลอ เฟื$ องอารมย ์

15,000 - - 

          - กรรมการ 
           นางปราณี ภาษีผล 
           นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล 

15,000 - - 

 * ไม่มค่ีาตอบแทนอื�น 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม   
 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัคา่บาํเหน็จกรรมการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี!   
เห็นดว้ย  239,048,076   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 

วาระที� 6      พจิารณาเลอืกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล   แถลงต่อที$ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปี
ทุกครั! งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ$งในสาม ของกรรมการทั!งหมด ซึ$งในปี 2560 มีกรรมการครบกาํหนดที$
จะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ 
 1. นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
              2.นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี          กรรมการอิสระ  
              3.นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ       กรรมการประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ กรรมการลงทุน 
 ตามที$คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื$อบุคคล
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ตั!งแตว่นัที$ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัที$ 31 มกราคม 
2560  ซึ$งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั!น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคล เพื$อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแตอ่ยา่งใด  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลที$มีความรู้ความสามารถ เพื$อเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯตอ่ไป โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความเชี$ยวชาญ รวมถึงผลการ
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ปฏิบติังาน เห็นสมควรพิจารณาแตง่ตั!งกรรมการซึ$งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั!ง 3 ท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ$ง ทั!งนี!ประวติัของกรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อในครั! งนี!  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดแ้ถลงตอ่ที$ประชุมวา่ ตาม พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดหา้มมิใหก้รรมการ
ประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนอื$นที$มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้
แตจ่ะแจง้ใหที้$ประชุมทราบก่อนที$จะมีมติแตง่ตั!ง จึงขอแจง้ใหที้$ประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเขา้เป็นกรรมการในบริษทั
ประกนัภยัอื$นของตนเองดงันี!  

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน) 

ดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน     บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั           
 เนื$องจากนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  กรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อในครั! งนี!  ถือหุน้ในบริษทัฯ 8,781,128 หุน้ เพื$อความ
โปร่งใสในวาระนี! จึงของดออกเสียง 

ท่านประธานขอใหที้$ประชุมพิจารณาแตง่ตั!งกรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ$งวาระ 
เป็นรายบุคคล พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
อาสาพิทกัษ์สิทธิT     การเลือกตั!งกรรมการอิสระที$มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี จะมั$นใจไดอ้ยา่งไรวา่กรรมการจะยงัคงมี

ปฏิบติัหนา้ที$ตอ่ไปดว้ยความอิสระ  
คุณจีรพนัธ์ ตามหลกัการธรรมภิบาล แลว้ กรรมการอิสระไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี โดยมีขอ้สันนิษฐาน วา่จะทาํให้

ขาดความเป็นอิสระ ไม่รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย ซึ$งในประเด็นนี!  ผมขอเรียนชี!แจงวา่ คุณพิไล 
เปี$ ยมพงศ์สานต ์ ไดด้าํรงตาํแหน่งถึง 18 ปี แลว้ โดยที$ผ่านคุณพิไลปฏิบติัหนา้ที$กรรมการตรวจสอบอยา่ง
เป็นอิสระ รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นอยา่งดี รวมกบัเป็นผูที้$มีประสบการณ์ในธุรกิจประกนั
วนิาศภยั เป็นเวลานาน หากจะใหห้าบุคคลอื$น ก็อาจจะไม่ใช่เรื$องง่ายที$จะหาบุคคลที$เขา้ใจถึงธุรกิจ ตลอดจน
วฒันธรรมองคก์รของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งลึกซึ! งเช่นกรรมการอิสระในปัจจุบนั จึงทาํให้ ผูถื้อหุ้นใหญ่ไวว้างใจ
มาโดยตลอด แตอ่ยา่งไรก็ตาม ก็เป็นสิทธิT ของผูถื้อหุน้ทุกท่านในการลงคะแนนในวาระนี!อยา่งเตม็ที$ 

 
มตทิี�ประชุม        ที$ประชุมมีมติเลือกตั!งกรรมการทั!ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง เป็นรายบุคคลดว้ย
คะแนนเสียงดงันี!   
            นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์
 เห็นดว้ย  239,047,876 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.991633  ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ซึ$งมาประชุมและออกเสียง 
             ลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.008367  ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ซึ$งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง      - ไม่มี – 
 
 
 นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี 
            เห็นดว้ย  239,048,076   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
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 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 
           เห็นดว้ย  230,266,948  เสียงคิดเป็นร้อยละ 96.33  ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ซึ$งมาประชุมและออกเสียง 
                   ลงคะแนน 
          ไมเ่ห็นดว้ย    - ไม่มี - 
          งดออกเสียง  8,781,128 เสียง คิดเป็นร้อละ 3.67 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ซึ$งมาประชุมและออกเสียง 
                  ลงคะแนน  
 

วาระที�  7 พจิารณาเลอืกตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดแ้ถลงตอ่ที$ประชุมวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดผ้า่นการ 

พิจารณาแต่งตั!งจากที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั! งที$ 23 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2559 ซึ$ งบดันี!ครบกาํหนดเวลา
แลว้ จึงเสนอใหที้$ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั!งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2560 โดยเสนอให ้       

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

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ$งโดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ$งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ          นอกจากนี!ขอใหที้$ประชุมพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทน
แก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 2,000,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที$เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี!   
 
                                 หน่วย : บาท 
 ปี 2560 ปี 2559 เพิ$มขึ!น ร้อยละ 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ!นสุด วนัที$ 31 ธนัวาคม 2560 890,000 780,000     

110,000 
14.10 

2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 510,000 450,000 60,000 13.34 
3. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
    ณ 30 มิถุนายน 2560           

160,000 150,000 10,000 6.66 

4. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม 2560         

370,000 350,000 20,000 5.71 

5. คา่ธรรมเนียมในการสอบทานขอ้มูลอื$นๆ 70,000 - - - 
   รวมทั!งสิ!นเป็นเงิน     2,000,000 1,730,000 270,000 15.60 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบัญชีปี 2559 กบัการให้บริการของบริษทัผู ้
ตรวจสอบบญัชีอื$น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัที$มีชื$อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล และมี
ส่วนร่วมในการใหค้วามคิดเห็นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในการเริ$ม
ใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี$ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีให้กบับริษทัประกนัวินาศภยัอีก
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หลายแห่ง ทั!งยงัไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูที้$เกี$ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ$งคา่สอบบญัชีในปี 2560 ที$เพิ$มขึ!นเป็นจาํนวน 270,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 15.60 
นี!  จึงถือวา่เป็นราคาที$เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถื้อหุ้นเพื$อพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยกาํหนดให้บุคคลใด
บุคคลหนึ$งดงัรายนามตอ่ไปนี! เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 
 
ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที$ จาํนวนปีที$สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 3  

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิT วาณิชย ์ 4951 - ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบใน  
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม  
 
ผูถื้อหุน้รายหนึ$ง  คา่สอบบญัชีของบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั ปรับเพิ$มขึ!น 15% มีสาเหตุมาจากอะไร  
คุณสมใจ คุณปสุต  เนื$องจากมาตรฐานทางบญัชีมีการเปลี$ยนแปลง รวมกบั สาํนกังานคปภ และ กลต. ก็มีการปรับหลกัเกณฑ ์

ตา่งๆ มากขึ!นทาํใหผู้ส้อบบญัชีมีชั$วโมงทาํงานที$เพิ$มขึ!น ส่งผลใหค้า่สอบบญัชีเพิ$มขึ!นตามไปดว้ย  
ผูถื้อหุน้รายหนึ$ง กรรมการตรวจสอบไดมี้การใหส้าํนกังานตรวจสอบบญัชีอื$น เสนอราคาเขา้มาแขง่ขนัดว้ยหรือไม่ 
คุณปราณี ภาษีผล คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเรื$องคา่สอบบญัชีในที$ประชุมกรรมการตรวจสอบ 2 ครั! ง ไดต้อ่รอง 

ราคากบัสํานักงานอีวายแลว้ และได้ให้สํานักงานสอบบัญชีชั!นนําอีก 3 แห่ง เสนอค่าสอบบัญชีเข้ามา
เปรียบเทียบ แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอราคาเขา้มา เนื$องจากการสอบบญัชีของธุรกิจประกนัภยัเป็นธุรกิจเฉพาะ 
หน่วยงานกาํกบัดูแลมีการปรับกฎเกณฑ์มาโดยตลอด รวมกบัในปีนี!  มีการปรับมาตรฐานทางบญัชี มีการ
พิจารณาความเสี$ยงของการประกนัภยัเพิ$มขึ!น มีการเพิ$มขอ้กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีตอ้งตรวจสอบรายงาน
ประจาํปี จึงทาํใหต้อ้งมีการปรับคา่สอบบญัชีเพิ$มขึ!น  

ผูถื้อหุน้รายหนึ$ง     คา่ธรรมเนียมในการสอบทานขอ้มูลอื$นที$เพิ$มขึ!นมา 70,000 บาท คือคา่อะไร  
คุณปราณี ภาษีผล มาตรฐานทางบญัชีกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งอ่านรายงานประจาํปีเชิงวเิคราะห์ จึงมีคา่ใชจ่้ายในส่วนนี!  

เพิ$มขึ!นมา 
ผูถื้อหุน้รายหนึ$ง    คา่สอบบญัชีรวมรายการของบริษทัลาวววิฒัน์ ดว้ยหรือไม่ และบริษทัลาวววิฒัน์ จะใช ้สาํนกังานอีวาย เป็น 

ผูส้อบบญัชีดว้ยหรือไม่ มีคา่ใชจ่้ายเป็นเงินเท่าไร 
คุณจีรพนัธ์ คา่สอบบญัชีที$สาํนกังานอีวาย เสนอมา ยงัไม่รวมรายการของบริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั ส่วนผูส้อบ

บญัชีที$จะใช ้ก็จะเป็นหนึ$งในสาํนกังานสอบบญัชี ชั!นนาํ 4 แห่ง เพื$อไม่ใหมี้ปัญหาตอ่การรับรองงบการเงิน
ของผูส้อบบญัชีหลกั   
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มตทิี�ประชุม     พิจารณาเลือก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  โดย นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิT
วาณิชย ์และ/หรือ นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย เป็นผูส้อบบัญชีให้กับบริษทัฯ ในปี 2560 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั! งสิ!น 
2,000,000.-บาท (สองลา้นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  239,048,076   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 

วาระที� 8  ท่านประธานไดส้อบถามที$ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นๆ เพื$อพิจารณาหรือไม่  
 
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นใดใหที้$ประชุมพิจารณาอีก  จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

ผูถื้อหุน้รายหนึ$ง บริษทัฯมีการใชบ้ริษทัประกนัภยัตอ่ใดบา้ง 
คุณจีรพนัธ์ บริษทัประกนัภยัตอ่ ที$บริษทัฯใชไ้ดแ้ก่ Munich Reinsurance, Swiss Reinsurance เป็นตน้โดยจะเนน้เลือก 
  บริษทัประกนัภยัตอ่ ที$ไดรั้บการจดัอนัดบั ระดบั A ขึ!นไป 
ผูถื้อหุน้รายหนึ$ง     ปีที$ผา่นมาบริษทัฯมีสดัส่วนเบี!ยประกนัภยัรับจากการเขา้ร่วมรับประกนัในโครงการประกนัภยัขา้วนาปีเป็น 
  จาํนวนเท่าไร และคาดวา่ในปีนี!สดัส่วนจะเป็นเท่าไร 
คุณจีรพนัธ์ ปี 2559 บริษทัฯมีเบี!ยประกนัภยัรับจากโครงการประกนัขา้วนาปีเป็นจาํนวน 175 ลา้นบาท ส่วนในปี 2560 

เท่าที$ทราบในปัจจุบนัอยูใ่นขั!นตอนดาํเนินการระหวา่ง สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย กบักระทรวงการคลงั 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิT    อยากทราบวา่ Key success factor ของบริษทัฯในปี 2559 คืออะไร เป้าหมายในปี 2560 คืออะไร 
คุณจีรพนัธ์ เนื$องจากธุรกิจประกนัมีผลิตภณัฑมี์รูปแบบและความคุม้ครองที$เป็นมาตรฐาน บริษทัฯจึงมุ่งเนน้ที$จะรักษา 

ฐานลูกคา้เดิม และสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะอยา่งยิ$งในดา้นการบริการ โดยเฉพาะในการรับประกนัภยั
รถยนต ์โดยในปีที$ผา่นมา บริษทัฯไดน้าํเทคโนโลย ีGPS มาใหบ้ริการในการตรวจสอบอุบติัเหตุ โดยพฒันา
แอพพลิเคชั$น บนสมาร์ทโฟน โดยเมื$อผูเ้อาประกนัแจง้อุบติัเหตุผา่นแอพพลิเคชั$น บริษทัฯจะสามารถทราบ
พิกดัการเกิดเหตุไดโ้ดยไม่ตอ้งสอบถามรายละเอียดมาก ทาํให้พนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุเดินทางไปยงัจุด
เกิดเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว และผูเ้อาประกนัก็สามารถตรวจสอบการเดินทางของพนกังานไดจ้ากแอพพลิเคชั$น 
เพื$อสร้างความมั$นใจวา่จะไดรั้บการบริการอยา่งรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัก็เนน้ที$จะพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ที$
สามารถตอบสนองการให้บริการของผูบ้ริโภค ในปี 2560 บริษทัฯ ก็ยงัคงเน้นที$จะสร้างนวตักรรมด้าน
ผลิตภณัฑ ์และ การใหบ้ริการอยา่งตอ่เนื$อง และขยายจุดการขายและการให้บริการ เพื$อประโยชน์สูงสุดของ
ผูบ้ริโภค  
 
 
 
 

 

ท่านประธานไดแ้จง้ตอ่ที$ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 24/2560 นี!  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
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เมื$อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที$ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
  
ปิดประชุมเวลา 17.25 น. 
 
 
 
                ลงชื$อ     
                                                                                                                       (นายชลอ เฟื$ องอารมย)์                                                                                                                 
                       ประธานที$ประชุม 
 
                      ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
 
 
 
                 (นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ) 
ประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 


