รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที# 26/2562
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื#อวันจันทร์ที# 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชัน 6 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที# 71
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
22
ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
41,286,107
หุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
21
ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
202,114,048
หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 43 ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้
243,400,155
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 80.33 ของจํานวนหุ ้นทังหมด 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 ทังหมด
เริ# มประชุมเวลา 15.12 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 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 ือหุน้ ครังที# 26/2562 และคุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แนะนําคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที#เข้าร่ วมประชุมในครังนีดังรายนามต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที#เข้าร่ วมประชุม 8 ท่าน จาก 9 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 89 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. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ, CFO และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั

[Type text]

คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที#เข้าร่ วมประชุม จํานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นายสุรพงษ์ ธีราวิทยางกูร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
5. 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 หุน้ ส่วน
2.นายพีรวิชญ์ บุญศิริวทิ ย์ ผูจ้ ดั การ
จากนันประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ
ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 25 ประจําปี 2561 เมือ วันที 20 เมษายน 2561
ท่านประธาน ขอให้ที#ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครังที# 25/2561 ประชุมเมื#อ
วันที# 20 เมษายน 2561 ซึ#งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
จึงขอให้ที#ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทปี ระชุม
ที#ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย 243,400,155 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี –
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561
ท่านประธาน ได้แจ้งกับที#ประชุมว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯในรอบปี ที#ผา่ นมา มีรายละเอียดเป็ นไปตามรายงาน
ประจําปี ที#ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น ซึ# งได้แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว จึงขอให้คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กล่าว
สรุ ปผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561 ดังนี
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินรวม
เปลี#ยนแปลงร้อยละ
2561
2560
รายได้จากการรับประกันภัย
3,219.83
2,737.64
17.61
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(2,633.42)
(2,378.68)
10.71
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
586.41
358.96
63.37
ดําเนินการ
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(480.98)
(426.21)
12.85
กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
105.43
(67.25)
256.78
23.22
92.73
-74.96
รายได้จากการลงทุน
7.30
6.30
15.87
รายได้อื#น
135.95
31.78
327.78
กําไรจากการดําเนินงาน
(25.27)
0.34
7,532.35
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสําหรับปี
110.68
32.12
244.58
ในปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย 3,219.83 ล้านบาท เพิ#มขึน 482.19 ล้านบาท
คิดเป็ น 17.61% ประกอบด้วย เบียประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้ และรายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
โดยส่วนใหญ่เพิม# ขึนจากงานรถยนต์ ซึ#งเป็ น Port หลักของกลุม่ บริ ษทั ซึ#งมีจาํ นวน 536.36 ล้านบาท เพิม# ขึนจากปี ก่อน
ประมาณ 24.22% ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน เพิ#มขึน 254.74 ล้านบาท
หรื อ 10.71% โดยส่วนใหญ่เพิม# ขึนจากงานรถยนต์ ซึ# งมีจาํ นวน 301.14 ล้านบาท เพิ#มขึนจากปี ก่อนประมาณ 14.90%
ส่ งผลให้ในปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน 586.41 ล้าน
บาท เพิ#มขึน 63.37% เนื# องมาจากการที# บริ ษทั ฯ นํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื#อให้
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผูเ้ อาประกันภัย ควบคู่ไปกับกิ จ กรรมส่ งเสริ มการขายอย่าง
ต่อเนื# อง ทําให้บริ ษทั มีผลกําไรจากการรับประกันภัยเพิ#มขึนจากปี ที# ผา่ นมา สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน ในปี
2561 เพิม# ขึนจากปี 2560 ประมาณ 54.77 ล้านบาท คิดเป็ น 12.85% ส่ งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรจากการรับ
ประกันภัยทังสิ น เพิม# ขึน 172.68 ล้านบาท หรื อ 256.78%
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการลงทุนซึ# งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ# งนอกจากรายได้จากการรับ
ประกันภัย โดยมีสัดส่ วนการลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุ รกิ จอื# นของคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) โดยในปี 2561 มีรายได้จากการลงทุน 23.22 ล้านบาท ลดลง 74.96%
เนื#องจากในระหว่างปี บริ ษทั ได้มีการขายเงินลงทุนบางรายการที#มีผลการดําเนิ นงานไม่ค่อยดีมากนัก หลักๆคือหน่วย
ลงทุน รวมทังการปรับมูลค่าเงินลงทุน ของหลักทรัพย์ที#จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื#อค้า ให้ปรับเป็ นมูลค่ายุติธรรม
ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ#งเป็ นไปตามสภาวะตลาดการลงทุนในประเทศไทย โดย ณ สิ นปี
ที#ผา่ นมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิ ดที# 1,548.37 จุด ลดลงจากปี 2560 ที# 1,753.71 จุด
รายได้อื#น ปี 2561 เพิ#มขึน 15.87% เนื# องจากในปี 2560 บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการแปลงอัตราแลกเปลี#ยน
ของเงินฝากธนาคารในประเทศลาว ซึ#งเป็ นช่วงของการเตรี ยมความพร้อมในการจัดตังบริ ษทั ในลาวร่ วมกับผูถ้ ือหุน้ ใน
ประเทศลาว โดยมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี# ยนประมาณ 3.20 ล้านบาท นอกจากนี ในปี 2561 บริ ษ ทั มี รายได้
ค่าบริ การจากบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยลดลง 3.34 ล้านบาท เนื#องจากบริ ษทั กลางฯ มีการปรับอัตราการจ่ายต่อ
กรมธรรม์ให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยทังหมดลดลงจากปี ก่อนๆ
จากรายการเปลี#ยนแปลงของรายได้และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน รายได้จาก
การลงทุน และรายได้อื#นที#เกิดขึนในปี 2561 ส่งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการดําเนินงานในปี 2561
ทังสิ น 135.95 ล้านบาท เพิม# ขึน 104.17 ล้านบาท พร้อมทังมีคา่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2561 ประมาณ 25.27
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ล้านบาท ในขณะที#ปี 2560 บริ ษทั มีรายได้ทางภาษี 0.34 ล้านบาท ทําให้ในปี ปั จจุบนั มีคา่ ใช้จ่ายทางภาษีเพิม# ขึน 25.61
ล้านบาท
ดังนัน ในปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี 110.68 ล้านบาท เพิม# ขึนจากปี 2560 ประมาณ
78.56 ล้านบาท
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล ดังนี
1. รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น จากสํานักงาน คปภ ในงานสัปดาห์
ประกันภัย ประจําปี 2561
2. องค์กรนวัตกรรมยอดเยีย# ม ประจําปี 2561 จากโครงการส่งเสริ มความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับ
ผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จึงขอให้ที#ประชุมรับทราบและมีมติรับทราบและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
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ปี 2560 ขาดทุนจากการรับประกันภัย 67.25 ล้านบาท เกิดจากอะไร
ในปี 2560 การขาดทุนจากการรับประกันภัย เป็ นผลต่อเนื#องมาจากการรับประกันภัย
บางประเภท ที#มีค่าสิ นไหมสู ง ซึ# งบริ ษทั ฯ ทราบปั ญหามาตังแต่ปี 2559 ต่อเนื# องมาในปี
2560 ซึ#งทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรจากการรับประกันภัยลดลง ปี 2560 บริ ษทั ฯ จึงได้นาํ ข้อมูล
ต่างๆ มาพิจารณาเพื#อทําการปรับ port การรับประกันภัย โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์
บางประเภท ซึ#งส่งผลให้ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรเพิม# มากขึน
รายได้จากการลงทุน ปี 2561 คิดเป็ น 23.22 ล้านบาท ในขณะที#ปี 2560 คิดเป็ น 92.73
ล้านบาท มีความแตกต่างมากเกิดจากอะไร
เกิดจากการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ โดยให้สะท้อนราคาตลาดที#เป็ นธรรม หรื อการ
mark to market โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ของปี 2561 จะเห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ลดลง ทําให้บริ ษทั ฯ ต้อง mark to market ตามมาตรฐานบัญชีทาํ ให้กาํ ไรจาก
การลงทุนหายไป โดยเมื# อเที ยบกับ ไตรมาส 4 ของปี 2560 ราคาหลักทรั พย์ในตลาด
ไม่ได้หายไปมากเท่ากับปี 2561 โดยสรุ ปกําไรจากการลงทุนที# ลดน้อยลง เกิ ดจากการ
mark to market
การรับประกันภัยประเภทอื#นนอกจากรถยนต์ของบริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนเป็ นเปอร์เซ็นต์
เท่าไร บริ ษทั ฯ ควรปรับสัดส่วนการรับประกันภัย non motor ให้มากขึนหรื อไม่ เพื#อที#
บริ ษทั ฯ จะได้มีผลประกอบการที#ดียง#ิ ขึน
สัดส่วนการรับประกันภัยประเภทอื#นๆ นอกจากรถยนต์ของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี#ประมาณ ร้อย
ละ 20 ถึ ง 25 ซึ# งถื อ เป็ นสั ด ส่ วนการรั บ ประกั น ภั ย รถยนต์ ที# อาจจะมากกว่ า
ภาคอุตสาหกรรม เล็กน้อย เนื# องจากในตลาด สัดส่ วนการรับประกันภัยรถยนต์จะอยูท่ ี#
ประมาณร้อยละ 60 – 65
หลังจากปี 2554 อัตราเบี ยประกันภัย non motor มีการปรับลดลงค่อนข้างมาก ทําให้มี
กําไรเหลื อไม่มากเท่ าไรนัก จึ งต้องเลื อกประเภทการรั บประกันภัย โดยพิจ ารณาจาก

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
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ความสามารถของบริ ษทั ฯ และในปี 2560 อาจมีการรับประกันภัย non motor บางส่ วนที#
มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ# งบริ ษ ทั ฯ ไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการรั บประกันภัย
ประเภทนันมากนัก
หากดูผลประกอบการย้อนหลัง บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีเบียประกันภัยรับที#เติบโตมาก และหาก
มองย้อนกลับไป 3-5 ปี บริ ษทั ฯ ก็มีส่วนที#ขาดทุนจากการรับประกันภัย แต่ในปี ที#ผา่ นมา
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันที# เติบโตขึนถึง 17 เปอร์ เซ็นต์ อะไรเป็ นสาเหตุให้
กําไรจากการรับประกันภัยเพิม# มากขึนอย่างมีนยั สําคัญ
การเติบโตของกําไรจากการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ ไม่ได้เกิดขึนภายในปี เดียว แต่เป็ น
การดําเนิ นงานที# สะสมมา โดยบริ ษ ทั ฯ ได้นําเอาข้อมูลสถิ ติการจากรับประกันภัยมา
วิเคราะห์และเลือกตลาดและช่องทางการรับประกันภัยที#เหมาะสม
ส่ วนในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการรับประกันภัยเพิ#มมากขึนนัน ส่ วนแรกเกิ ดจาก
บริ ษทั ฯ มีการออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ซึ# งทําให้บริ ษ ทั ฯ ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม
โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที#ตอ่ เนื#องมาจากปี 2560 ทําให้มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากขึน และบริ ษทั ฯ สามารถเลือกรับลูกค้าที# มีความเสี# ยงภัยที# ดีเข้ามาใน
port การรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ มากขึน อีกส่ วนหนึ# งคือบริ ษทั ฯ สามารถวิเคราะห์
ตลาดที# มีผลตอบแทนการประกันวินาศภัยที# ดี และใช้กลยุทธ์ เข้าไปเจาะตลาดในส่ วน
นัน ซึ# งการดําเนิ นการดังกล่าวก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพิ#มขึนด้วยเช่นกัน แต่
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ จะพยายามรักษาสัดส่ วนของการรับประกันภัยที#ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มี
ผลตอบแทนที#ดีตอ่ ไป
ในปี ที# ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีการเติบโตของเบียประกันภัยรับ และการควบคุม loss ratio ที#
ค่อนข้างตํ#า ในปี นีบริ ษทั ฯ จะสามารถรักษาเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ได้ตอ่ ไปหรื อไม่
การเติบโตของเบียประกันภัยรับ และการควบคุม loss ratio ให้ต#าํ ถือเป็ นนโยบายของทุก
บริ ษทั ประกันวินาศภัย บริ ษทั ฯ ก็พยายามอย่างเต็มที# ที#จะรักษาเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ โดยใช้
กลยุทธ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นสําคัญ
รายได้จากการลงทุนในปี 2561 ที#ลดลงมาก นอกจากเหตุผลจากสภาวะความผันผวนของ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีสาเหตุมาจากอะไรอีกที#ทาํ ให้ผลตอบแทนตํ#าลงกว่าปกติมาก
สาเหตุที#ทาํ ให้เห็นว่าสัดส่วนรายได้จากการลงทุนลดน้อยลงมีเหตุผลมาจาก 2 ส่ วน ส่ วน
แรกเกิดจากสัดส่ วนการเติบโตของรายได้จากการรับประกันภัยในปี ที#ผ่านมามีมากขึน
กว่า ปี ก่ อ นๆ ทํา ให้เ มื# อ เที ย บเคี ย งแล้ว จะเห็ น ว่า เป็ นสั ด ส่ ว นรายได้จ ากการลงทุ น
เทียบเคียงกับรายได้จากการรับประกันภัยที# นอ้ ยลงกว่าปี ก่อน อีกส่ วนหนึ# งเกิดจากการ
mark to market ในช่วงปลายปี ตามมาตรฐานทางบัญชี ที#ทาํ ให้เห็ นว่ารายได้จากการ
ลงทุนลดลง ทังๆที# บริ ษทั ฯไม่ได้มีการขายสิ นทรัพย์ ซึ# งการ mark to market ถือเป็ น

สาเหตุสาํ คัญที# ทาํ ให้เห็นว่ารายได้จากการลงทุนของบริ ษทั ฯ มากขึนหรื อน้อยลงในแต่
ละปี
อาสาพิทกั ษ์สิทธิe
รายได้จากจากประกันภัยทางทะเล ลดลงกว่าร้อยละ 20 สาเหตุเกิดจากอะไร จะมีวิธีการ
แก้ไขหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ในปี 2561 เบี ยประกัน ภัย ประกัน ภัย ทางทะเลลดน้อยลง ในขณะที# กาํ ไรจากการรั บ
ประกัน ภัย ทางทะเลเพิ#ม ขึ น เนื# อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ส ามารถรั บ ประกัน ภัย บางงานได้
เนื#องจากการแข่งขันทางเบียประกันภัย ทําให้เบียประกันภัยลดลง แต่ บริ ษทั ฯ ได้เลือกที#
จะรับประกันภัยบางรายที#ทาํ ให้บริ ษทั ฯ เกิดกําไรมากขึน
อาสาพิทกั ษ์สิทธิe
Retention ratio หมายถึงอะไร เหตุใดในปี 2561 ถึงอยูท่ ี#ร้อยละ 78.49
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
Retention ratio เป็ นสัดส่ วนเบี ยประกันภัยรับโดยตรงของบริ ษ ทั เที ยบเคี ยงกับการ
ประกันภัยต่อ สาเหตุที#ลดลงเนื#องจากในปี ที#ผา่ นมาบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯ
มีความสามารถที#จะรับเสี# ยงภัยได้มากขึน จึงมีการทําประกันภัยต่อลดลงเล็กน้อย
อาสาพิทกั ษ์สิทธิe
รายได้จากการลงทุนที#ลดลง สาเหตุหลักเกิดจากการ mark to market ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯ สามารถปรับสัดส่ วนการลงทุนในหน่วยลงทุนได้หรื อไม่ จะได้มีความผันผวน
ลดน้อยลง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
รายได้หลักของธุรกิจประกันภัยมาจากการลงทุน บริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่าความเป็ นไปได้ใน
การปรั บ อัต ราดอกเบี ยมี ไ ม่ ม าก จึ ง หาช่ อ งทางในการสร้ า งรายได้ใ นการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ของตลาดทุน แต่เนื# องจากบริ ษทั ฯ อาจไม่มีความชํานาญมากพอจึงเลือกที#จะ
ลงทุ นในหน่ วยลงทุ น โดยเห็ นว่าผูบ้ ริ หารหน่ วยลงทุ นน่ าจะมี ประสบการณ์ ด้านการ
ลงทุนมากกว่าบริ ษทั ฯ แต่กม็ ีความเสี# ยงเรื# องความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์การลงทุนของ สํานักงาน คปภ. ที# ให้
ลงทุนในประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนที#กาํ หนด
มติทปี ระชุม ที#ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2561 ตามที#เสนอ
หมายเหตุ ในระหว่างวาระนีมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิม# 2 ท่าน จํานวนหุน้ 727,800 หุน้
วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2561 สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ท่านประธาน ขอให้ที#ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 ซึ#งผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษ ทั ฯแล้ว และได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครังนี
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที#ได้รับการรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ฐานะการเงิน
เปลีย นแปลงร้ อยละ
ปี 2561
ปี 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
229.77
240.64
-4.52
เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
523.28
483.83
8.15
สิ นทรัพย์และลูกหนีจากการประกันภัยต่อ
623.58
527.96
18.11
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
3,269.46
3,040.24
7.54
ที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์
317.22
292.11
8.60
อื#นๆ
686.13
636.88
7.73
5,649.44
5,221.66
8.19
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ
506.56
507.55
-0.20
สํารองและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
1,171.20
1,168.30
0.25
สํารองเบียประกันภัย
1,964.52
1,657.14
18.55
อื#นๆ
754.51
705.92
6.88
4,396.79
4,038.91
8.86
รวมหนีส" ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
1,252.65
1,182.75
5.91
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ 5,649.44 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด 229.77 ล้านบาท คิดเป็ น
4.07% มีสินทรัพย์ลงทุนซึ# งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี ตราสารทุน พันธบัตร เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และเงิน
ลงทุนอื#น จํานวน 3,269.46 ล้านบาท คิดเป็ น 57.87% สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเบียประกันภัยค้างรับจํานวน 1,146.86
ล้านบาท คิดเป็ น 20.30% ที#ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื#นจํานวน 1,003.35 ล้านบาท คิดเป็ น 17.76%
ด้านหนี สิ น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี สิ นรวม 4,396.79 ล้านบาท รายการที#สําคัญเป็ นหนี สิ นจากสัญญาประกันภัย
จํานวน 3,135.72 ล้านบาท นอกจากนียังมีรายการหนีสิ นจากการประกันภัยต่อและหนีสิ นอื#นจํานวน 1,261.07 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,252.65 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน 110.68 ล้านบาท
และมีผลต่างจากการแปลงมูลค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย รวมทังจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยเกี#ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทังสิ น (19.58) ล้านบาท โดยมี
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที#ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย 16.16 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ
ร้อยละ 403.03 ซึ#งเกินกว่าอัตราที#กฎหมายกําหนดไว้เท่ากับร้อยละ 140 คิดเป็ นประมาณ 2.88 เท่า
ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน# ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ครบกําหนดต้องยืน# ขอทบทวนการรับรองการเป็ นสมาชิกแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
จึงขอให้ที#ประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
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ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
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การลงทุนในบริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด มีผลการดําเนินงานเป็ น
อย่างไร
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัย ที#จดทะเบียนใน
ประเทศลาว ซึ# งบริ ษทั ฯ ถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 70 ได้เริ# มดําเนิ นการแล้วโดยมีพืนที#
การบริ การในเวียงจันทร์เป็ นหลัก โดยในปี 2561 บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย
จํากัด มี สัดส่ วนการรั บประกันภัย คื อ ประกันภัยรถยนต์ 55% ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด ได้แก่ IAR, ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุ ค คล และประกัน ภัยการ
เดินทาง 41% ประกันอัคคีภยั 5%
ที#ผา่ นมาผลประกอบการในบริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด ยังขาดทุนอยู่
บริ ษทั ฯ จะมีจุดคุม้ ทุนเมื#อไร
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด เพิ#งเริ# มดําเนิ นกิ จการในช่วงกลางปี 2560
ดังนันในปี 2561 บริ ษทั ฯจึงมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 4.7 ล้านบาท โดยมี
รายได้จากการรับประกันภัย 2.8 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้เบียประกันภัยที#
ถือเป็ นรายได้สุทธิ และรายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ ซึ# งมีค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน) 3.5 ล้านบาท ส่ งผลให้มีผล
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน 0.7 ล้านบาท และเมื#อพิจารณารวม
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานซึ# งส่ วนใหญ่เป็ นค่าเสื# อมราคาแล้วนัน บริ ษทั มีผล
ขาดทุนจากการรัประกันภัย 7.6 ล้านบาท นอกจากนี บริ ษทั ฯมีรายได้หลักส่ วน
หนึ# งมาจากการลงทุน โดยในปี 2561 บริ ษทั มีรายได้จากการลงทุน 3.0 ล้าน
บาท ซึ#งเป็ นรายได้ดอกเบียจากเงินฝากธนาคาร
การที#จะมีจุดคุม้ ทุนของ บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด อาจทําได้ไม่
รวดเร็ วนัก เนื#องจากบริ ษทั ฯ ต้องมีการบริ หารความเสี# ยงหลายด้าน บริ ษทั ฯ จึง
เน้นที# จะใช้ บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด เป็ นการให้บริ การลูกค้าของ
บริ ษ ทั ฯ ที# เดิ นทางไปยังประเทศลาว เพื#อให้มีมาตรฐานในการบริ การแบบ
เดียวกันและสามารถตรวจสอบการให้บริ การได้
สัดส่วนการลงทุนในสิ นทรัพย์ตา่ งๆ ของบริ ษทั ฯ มีเท่าไรบ้าง
สัดส่ วนการลงทุ นในสิ นทรั พย์ ต่ างๆ ของบริ ษ ทั ฯเป็ นไปตามประกาศการ
ลงทุ นประกอบธุ รกิ จ อื# นของสํานักงาน คปภ. โดยในปี 2018 บริ ษ ัทฯและ
บริ ษ ทั ย่อยมี สินทรั พย์ลงทุ น ทังสิ น 3,269 ล้านบาท โดยในจํานวนดังกล่าว
แบ่งเป็ นเงินฝากธนาคาร 6.2% พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 21.0% ตรา
สารหนี 13.3% ตราสารทุน 10.6% หน่วยลงทุน 48.7% และเงินให้กยู้ ืม 0.2%
อย่างไรก็ตามหากพิจารณากลุ่มสิ นทรั พย์ลงทุนทังหมด ด้วยการพิจารณาจัด
กลุ่มหน่วยลงทุนร่ วมด้วย แบ่งเป็ น เงินฝากธนาคาร 14.9%, พันธบัตรรัฐบาล

และรัฐวิสาหกิจ 30.1%, ตราสารหนี 29.0% ตราสารทุน 25.7% และเงินให้กยู้ ืม
0.3%
มติทปี ระชุม
ที#ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย 244,127,955 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื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 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯจึงมีมติเสนอว่า เนื#องจากเงินทุนสํารองของบริ ษทั ฯมีเท่ากับจํานวน
ที#กาํ หนดตามข้อบังคับ จึงไม่จาํ เป็ นต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารอง
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยในรอบปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 115.37 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื#อพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปั นผล จากผลการดําเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุน้ ละยี#สิบสตางค์ รวมมูลค่าทังสิ น 60,600,000 บาท
(หกสิ บล้านหกแสนบาทถ้วน) ทังนีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามที#ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ 52.53 ของกําไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษีเงินได้ ซึ#งเป็ นอัตราที#เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที#กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที# 14 พฤษภาคม
2562 เป็ นวันกําหนดรายชื# อผูถ้ ือหุ ้นเพื#อสิ ทธิ ในการรั บเงิ นปั นผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที# 28
พฤษภาคม 2562
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที#ผา่ นมา ดังนี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ครังที# 26/2562 (ปี 2561) ครังที# 25/2561 (ปี 2560) ครังที# 24/2560 (ปี 2559)
กําไรสุทธิ (บาท)
115,370,517
34,249,425
25,097,051
กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
0.38
0.11
0.08
จํานวนหุน้ (หุน้ )
303,000,000
303,000,000
303,000,000
จํานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
0.20
0.07
0.05
รวม จํานวนปั นผลจ่าย (บาท)
60,600,000
21,210,000
15,150,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ
52.53%
61.93%
60.37%
ท่านประธาน ได้ขอให้ที#ประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
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มติทปี ระชุม ที#ประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล หุน้ ละ 0.20 บาท (ยี#สิบสตางค์ )
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย 244,127,955 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี วาระที 5 พิจารณากําหนดค่ าบําเหน็จกรรมการ
คุณสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั ฯมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียง
พอที#จะรักษากรรมการที#มีคุณสมบัติตามความต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นาํ เงินจํานวน
จํานวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน 3,480,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 640,000
บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการที#
เข้าร่ วมประชุม
ซึ# งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
3,480,000
3,480,000
3,480,000
1. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
9
9
9
640,000
640,000
640,000
2. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
3
3
3.ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
4
4
4
4. ค่ าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
3
3
ค่ าเบีย" ประชุมกรรมการ (บาท/ครัง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
30,000
30,000
20,000
นายชลอ เฟื# องอารมย์
- กรรมการ
20,000
20,000
15,000
มีจาํ นวนทังสิ น 8 ท่าน
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
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- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
15,000
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
20,000
20,000
15,000
นางพิไล เปี# ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
15,000
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
20,000
20,000
15,000
นางพิไล เปี# ยมพงศ์สานต์
นายถวัลย์ วิรานนท์
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
4 คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
15,000
นายชลอ เฟื# องอารมย์
- กรรมการ
20,000
20,000
15,000
นางปราณี ภาษีผล
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
* ไม่ มคี ่ าตอบแทนอืน
จึงขอให้ที#ประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทปี ระชุม
ที#ประชุมมีมติอนุ มตั ิค่าบําเหน็จกรรมการจํานวน 4,120,000 บาท โดยแยกเป็ น จํานวน 3,480,000 เป็ นค่า
บําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 640,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบียประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการที#เข้าร่ วมประชุมด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
เห็นด้วย 244,127,955 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี –
วาระที 6 พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
คุณถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที# ประชุ มว่า ตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ# งในสาม ของกรรมการ
ทังหมด ซึ#งในปี 2562 มีกรรมการครบกําหนดที#จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ ได้แก่
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1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ตามที#คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื#อบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตังแต่วนั ที# 19 ตุลาคม 2561 ถึงวันที# 31 มกราคม 2562
ซึ#งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนัน ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใด
เสนอวาระการประชุมและเสนอชื#อบุคคล เพื#อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พจิ ารณาคัดเลือกบุคคลที#มีความรู ้ความสามารถ เพื#อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี#ยวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบตั ิงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตังกรรมการซึ#งพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
อีกวาระหนึ#ง ทังนีประวัติของกรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อในครังนี ปรากฏในเอกสารสิงทีส ่ งมาด้วยหมายเลข 4
สําหรับการเสนอชื#อ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื#อพิจารณาเลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ#งแม้จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปี แล้วก็ตาม เนื#องจากคณะกรรมการเห็นว่า นาย
พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย ซึ#งจะมีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาและทําให้การ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย ประกอบกับการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระที#สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที#เกี#ยวข้อง
เนื#องจากคุณสุเทพี อัศวะธนกุล เป็ นกรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อในครังนี ถือหุน้ ในบริ ษทั 4,725,384 หุน้ และคุณ
สุณีย ์ ธีราวิทยางกูร เป็ นกรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อในครังนี ถือหุน้ ในบริ ษทั 18,000 หุน้ เพื#อความโปร่ งใสในวาระนีจึงของด
ออกเสี ยง
ท่านประธานขอให้ที#ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึ#งวาระ
เป็ นรายบุคคล พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ก่อนทําการลงคะแนนเสี ยงได้เชิญกรรมการที#ครบวาระทัง 3 ท่านออกจากห้องประชุม
มติทปี ระชุม
ที#ประชุมมีมติเลือกตังกรรมการทัง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ#ง เป็ นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
เห็นด้วย 244,127,755 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ#งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ#งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี –
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นางสุเทพี อัศวะธนกุล
เห็นด้วย 239,402,571 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.0643 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง 4,725,384 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.9357 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
บัตรเสี ย
- ไม่มี –
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
เห็นด้วย 244,109,955 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9926 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง 18,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0074 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
บัตรเสี ย
- ไม่มี วาระที 7 พิจารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที#ประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณา
แต่งตังจากที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที# 25 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 ซึ# งบัดนี ครบกําหนดเวลาแล้ว จึง
เสนอให้ที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2562 โดยเสนอให้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4499 หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิeวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4951 หรื อ
3) นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4812 หรื อ
4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 5315 หรื อ
5) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4172
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ#งโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ# งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที#ผสู ้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิ
หน้าที# ได้ ให้มอบหมายผูส้ อบบัญชีท่านอื#นทําหน้าที#ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั แทนผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวได้
ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณี ที#
ผูส้ อบบัญชีรายเดิ มทําหน้าที# ครบ 7 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตังผูส้ อบบัญชี รายเดิมได้เมื#อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5
รอบปี บัญชีติดต่อกัน
และขอเรี ยนให้ทราบเพิม# เติมว่าผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานอีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย
โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีทงั 5 ท่านได้นาํ ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกันหนังสื อเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี
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ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิeวาณิ ชย์

ทะเบียนเลขที#
4499
4951

นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ

4812

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

5315

จํานวนปี ที#สอบบัญชีให้บริ ษทั ฯ
4
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ - ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ - ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
4172
5
นอกจากนีขอให้ที#ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 2,690,000.-บาท
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที#เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี
หน่วย : บาท
ปี 2562
ปี 2561 เพิม# ขึน
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ นสุด วันที# 31 ธันวาคม
1,260,000 1,095,000 165,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
900,000
765,000 135,000
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี# ยง
160,000
160,000
ณ 30 มิถุนายน
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี# ยง
370,000
370,000
ณ 31 ธันวาคม
รวมทังสิ นเป็ นเงิน
2,690,000 2,390,000 300,000
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลงานของผูส้ อบบัญชีในปี ที#ผา่ นมา แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด มี
การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพ มีความรอบรู ้ในธุรกิจ ให้ขอ้ คิดเห็นที#เป็ นประโยชน์ในเรื# องระบบงานบัญชีกบั บริ ษทั และไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี#เกี#ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการปฏิบตั ิงาน ซึ#งค่าสอบบัญชีในปี 2562 ที#เพิม# ขึนเป็ นจํานวน 300,000.- บาท เนื#องจากบริ ษทั
ฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ ที#มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ที#เพิม# มากขึน ประกอบกับมาตรฐานบัญชีใหม่
รวมทังกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที#เพิม# มากขึนทําให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีและ
กฎเกณฑ์ที#เพิม# ขึน ส่งผลให้ชวั# โมงการทํางานของผูส้ อบบัญชีเพิม# มากขึน ดังนันจึงถือว่าเป็ นราคาที#เหมาะสม และขอเสนอต่อที#
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื#อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ทัง 5 ท่าน ด้วยค่าตอบแทน 2,690,000
บาท
จึงขอให้ที#ประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
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ค่าสอบบัญชีของสํานักงาน อีวาย สูงเกินไปหรื อไม่

คุณสมใจ คุณปสุต

สํานักงานอีวาย กําหนดค่าสอบบัญชีจากจํานวนชัว# โมงการทํางาน รวมกับมี
มาตรฐานบัญชีใหม่ และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที#เพิม# มากขึนทําให้
ชัว# โมงการทํางานของผูส้ อบบัญชีเพิม# มากขึน อัตราค่าสอบบัญชีจึงต้องเพิม#
มากขึนไปด้วย
มติทปี ระชุม
ที#ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตังผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด คือ นางสาวสมใจ คุณปสุ ต หรื อ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิeวาณิ ชย์ หรื อ นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ หรื อ นางสาวรรณวิไล เพชรสร้าง หรื อ นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ฯ ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินทังสิ น 2,690,000.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื#นบาท
ถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย 244,090,195 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9845 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 37,760 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0155 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสี ย
- ไม่มี –
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ท่านประธานได้สอบถามที#ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื# องอื#นๆ เพื#อพิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื# องอื#นใดให้ที#ประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที#ไม่ได้ใช้งานหรื อไม่ หากมี มีแผนพัฒนาอย่างไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ตาม พรบ.ประกัน วิน าศภัย บริ ษ ัท ฯ จะถื อ ครองอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ไ ด้ก็ เ พื# อ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั หรื อเพื#อสวัสดิการของลูกจ้างพนักงาน หรื อเพื#อการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื#นตามที# สํานักงาน คปภ.กําหนดเท่านัน ซึ# งบริ ษทั ฯ ได้
ใช้ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อกําหนดของสํานักงาน คปภ.
จึงไม่มีสินทรัพย์ที#ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
บริ ษทั มีแผนในการทํา M&A เช่นเดียวกันบริ ษทั อื#นๆในธุรกิจเดียวกันหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
การควบรวมกิจการขึนอยูก่ บั จังหวะและโอกาสที#จะเข้ามา หากจะดําเนิ นการ
จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ อยูใ่ นอันดับที#เท่าไรของธุรกิจประกันวินาศภัย
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ในปี 2018 บริ ษทั ฯ อยูใ่ นอันดับที# 15 ของภาคธุรกิจ และส่วนการรับประกันภัย
รถยนต์อยูใ่ นอันดับที# 12 และเป็ นบริ ษัท ที# มี อ ัต ราการเติ บ โตของเบี ย
ประกันภัยอยูใ่ นระดับ 6
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
ในปี ที#ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีการเติบโตค่อนข้างดี ในปี นี ทิ ศทางของบริ ษทั จะเป็ น
อย่างไร จะรักษาระดับการเติบโตไว้ได้หรื อไม่ สภาพการแข่งขันในธุรกิจเป็ น
อย่างไร
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คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

บริ ษ ทั ฯ พยายามที# จ ะรั กษาระดับการเติ บโตให้ได้เหมื อนกับปี ที# ผ่านมา แต่
เนื# องจากฐานที# ใหญ่ขึนจึ งอาจทําให้การเติบโตไม่เท่ากับปี ที# ผ่านมา ด้านการ
แข่ ง ขัน บริ ษัท ฯ เน้ น ที# จ ะมี ค วามแตกต่ า งด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื# อ สร้ า งความ
ได้เปรี ยบ
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ มีผลกระทบต่อ loss ratio ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
ค่ า ขาดประโยชน์ จ ากการใช้ร ถ ไม่ ไ ด้มี ผ ลกระทบต่ อ loss ratio มากนัก
เนื# องจากก่ อนที# สํานักงาน คปภ.จะมี คาํ สั#งนายทะเบี ยนที# 70/2561 เรื# อง ให้
แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรมประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์
ประกันภัย ที#มีการกําหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ บริ ษทั ประกันวินาศ
ภัยก็มี การจ่ ายค่ าขาดประโยชน์ ให้กบั รถคู่ก รณี อ ยู่แล้ว เพีย งแต่ ไม่ได้มีการ
กําหนดอัตราโดยแบ่งประเภทรถที# ชดั เจนเช่นเดี ยวกับในคําสั#งนายทะเบี ยน
ฉบับดังกล่าว
อายุเฉลี#ยของพนักงานบริ ษทั ฯ อยูท่ ี#เท่าไร สามารถรองรับการทํางานของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้หรื อไม่ มีความจําเป็ นที#จะต้องปรับโครงสร้างบริ ษทั ฯ เพื#อ
รองรับรู ปแบบการทํางานและผลิตภัณฑ์หรื อไม่
อายุเฉลี#ยของพนักงานบริ ษทั ฯ อยูท่ ี# 40 ปี ซึ#งอายุของพนักงานมีการผสมผสาน
หลายช่ วงอายุ บริ ษ ทั ฯ มีค วามพยายามที# จ ะให้พนักงานทุ กคนมี การทํางาน
ร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ท่านประธานได้แจ้งต่อที#ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที# 26/2562 นี ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว
เมื#อไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม# เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที#ได้เข้าร่ วมประชุม
และได้ให้ขอ้ คิดเห็นที#เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ปิ ดประชุมเวลา 16.53 น.
ลงชื#อ
(นายชลอ เฟื# องอารมย์)
ประธานกรรมการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที#บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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