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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 24/2560
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื$อวันจันทร์ที$ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั!น 6 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที$ 71
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี!
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
34 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
79,682,692
หุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
17 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
159,365,384
หุน้
หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 51 ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้
239,048,076
คิดเป็ นร้อยละ 78.89 ของจํานวนหุ ้นทั!งหมด 303,000,000 หุ ้น ซึ$ งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 29 ซึ$งจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทั!งหมด
เริ$ มประชุมเวลา 15.06 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 ือหุ ้นครั!งที$ 24/2560 และนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แนะนําคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุมในครั!งนี!ดงั รายนามต่อไปนี!
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม 8 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$บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน
6. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที$ปรึ กษาประธานเจ้าหน้าที$บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
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คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม จํานวน 9 ท่าน ได้แก่
1. นายสุรพงษ์ ธีราวิทยางกูร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
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. นายพิมล ฉันทวีรกูล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการและประสานงาน
7. นางดวงแก้ว วิริยานุศกั ดิT
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี
8. นางสาวลัสพรรณ เติมทองไชย
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายขายสถาบัน
9. นางดวงชุดา พฤกษาพิศาล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายสถาบัน
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
จากนั!นประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ
ดังต่อไปนี!
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 23 ประจําปี 2559 เมือ วันที 8 เมษายน 2559
ท่านประธาน ขอให้ที$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั!งที$ 23/2559 ประชุมเมื$อ
วันที$ 8 เมษายน 2559 ซึ$งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
จึงขอให้ที$ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย 239,048,076 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2559
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 2559 ดังนี!
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รายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยและการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสําหรับปี

2559
2,705.36
(2,821.75)
(116.38)
141.77
25.39
(0.29)
25.10

( หน่วย : ล้านบาท )
2558 (ปรับปรุ งใหม่)
2,527.88
(2,605.62)
(77.74)
99.16
21.42
0.90
22.32

เปลีย นแปลง %
7.02
8.29
49.71
42.97
18.51
132.69
12.42

ในปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิม$ ขึ!น 177.48 ล้านบาท คิดเป็ น 7.02%
ในขณะที$มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัยและการดําเนินการเพิม$ ขึ!น 216.13 ล้านบาท คิดเป็ น 8.29% ทําให้บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุน
จากการรับประกันภัย (116.38) ล้านบาท เพิม$ ขึ!น 38.65 ล้านบาท คิดเป็ น 49.71% และในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการ
ลงทุนเพิม$ ขึ!น 42.61 ล้านบาท คิดเป็ น 42.97% ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษี 25.1 ล้านบาท เพิม$ ขึ!น 12.42%
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 2,705.4 ล้านบาท เพิม$ ขึ!น 7.02% เมื$อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึ$งสอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจไทยที$มีการขยายตัวต่อเนื$อง แต่บริ ษทั ฯมีคา่ ใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาเพื$อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ประกันภัย รวมถึงความจําเป็ นต้องใช้มาตรการต่างๆในการรักษาสัดส่วนแบ่งตลาด ซึ$งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํา
กําไรจากการรับประกันภัยในปี 2559
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนซึ$งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ$งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสดั ส่วน
การลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื$นของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
(คปภ.) ซึ$งยอดเงินลงทุน ณ วันสิ!นปี 2559 ที$แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจาํ นวนทั!งสิ!น 2,709.15
ล้านบาท เพิม$ ขึ!น 194.60 ล้านบาท จากปี 2558 ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้และกําไรจากเงินลงทุนซึ$ งเกิดจากการลงทุนเพิ$มขึ!น
จํานวน 42.61 ล้านบาท คิดเป็ น 42.97 % จากปี 2558 อันเนื$องมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับเพิม$ ขึ!นร้อยละ 19.79 จากสิ!น
ปี 2558 ส่วนรายละเอียดอื$นๆ คณะกรรมการได้สรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ปี ที$ผา่ นมาบริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด (“LVI”) ซึ$ งเป็ นนิ ติบุคคลที$จดั ตั!งขึ!นใหม่ใน
สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวโดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื$ อประกอบธุ ร กิ จ ประกัน วิน าศภัย มี ทุ นจดทะเบี ยนจํา นวน
16,000,000,000 กีบ (หนึ$ งหมื$นหกพันล้านกีบ) แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 2,000,000 หุ ้น (สองล้านหุ ้น) มูลค่าที$ ตราไว้หุ้นละ
8,000 กี บ (แปดพันกี บ) บริ ษทั ฯ ตกลงเข้าซื! อหุ ้นสามัญจํานวน 1,400,000 หุ ้น (หนึ$ งล้านสี$ แสนหุ ้น) คิดเป็ นร้อยละ 70 ของ
จํานวนหุ ้นทั!งหมดของ LVI โดยมีมูลค่าเงิ นลงทุนทั!งสิ! น จํานวน 16,000,000,000 กี บ (หนึ$ งหมื$นหกพันล้านกี บ) โดยจะมี
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และกรรมการในเบื!องต้นของ LVI ดังนี!

รายชือผู้ถือหุ้น
1. บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
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2. บริ ษทั ลาวเบเวอเรช จํากัด
3. บริ ษทั พีพี นําเข้า-ส่งออก จํากัด
4. บริ ษทั ที$ปรึ กษากฎหมายและบริ การ จํากัด
รวม

14%
8%
8%
100%

ผูร้ ่ วมทุนทั!ง 3 ราย ได้แก่ บริ ษทั ลาวเบเวอเรช จํากัด บริ ษทั พีพี นําเข้า-ส่งออก จํากัด และบริ ษทั ที$ปรึ กษากฎหมาย
และบริ การ จํากัด มีความแข็งแกร่ ง และมีฐานะการเงิ นที$ มน$ั คง และยังมีชื$อเสี ยงในทางธุ รกิ จและในทางสังคมเป็ นที$ รู้จกั
ยอมรั บอย่างกว้างขวาง ในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มี ความรู ้ ความเข้าใจ และมี ประสบการณ์ ในธุ รกิ จการ
ประกันภัย มีธุรกิจที$เกี$ ยวข้องกับการประกันภัย สามารถส่ งเสริ มและขยายการประกอบธุ รกิ จประกันภัยให้เจริ ญก้าวหน้าได้
อย่างรวดเร็ ว เนื$ องจากมีเครื อข่ายทางธุรกิจที$ กว้างขวาง เช่น มีเครื อข่ายในบริ ษทั ที$เป็ นผูน้ าํ เข้ารถยนต์จากต่างประเทศคือ Lao
Ford City Company Limited และ Lao Toyota Company Limited เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค บริ โภค และเครื$ องมือเครื$ องใช้
ต่างๆ ของ Unilever, Yamaha, Kubota, ToTo, Philips , Hitachi นอกจากนี!ยงั มีธุรกิจโรงงานนํ!าตาล และโรงไฟฟ้ าชีวมวล ที$ใช้กากอ้อย
เป็ นวัตถุดิบ เป็ นต้น บริ ษทั ฯจึงมีความเชื$อมัน$ ว่าการได้ร่วมลงทุนกับผูถ้ ือหุ ้นทั!ง 3 ราย ใน บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
ดําเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยจะได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที$คุม้ ค่า ได้รับการส่ งเสริ มและขยายธุรกิจประกันภัยให้
เจริ ญก้าวหน้าได้รับผลสําเร็ จอย่างรวดเร็ ว
เมื$อวันที$ 18 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ผา่ นกระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ิป้องกันการทุจริ ตภายใน
องค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที$คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Collective Action against
Corruption) กําหนด และได้การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เป็ นที$เรี ยบร้อย
แล้ว
บริ ษ ัทฯได้รับ รางวัล สุ ด ยอดองค์กรและบริ ษ ทั ที$ ส ามารถนํา เทคโนโลยี ICT มาพัฒ นาต่อ ยอดธุ ร กิ จ ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ หรื อ Thailand ICT Excellence Awards 2017 ในสาขา Innovation Projects จากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั
เพื$อเศรษฐกิจและสังคม ซึ$ งเป็ นบริ ษทั ประกันภัยเพียงหนึ$ งเดียวที$ได้รับรางวัลนี! ซึ$ งแสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั ฯมีการปรับตัวของ
ธุรกิจประกันภัยให้เข้ากับยุคดิจิทลั
จึงขอให้ที$ประชุมรับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดําเนินการดังกล่าว พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง
คุณจีรพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง
คุณจีรพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง
คุณจีรพันธ์

[Type text]

การลงทุนในประเทศลาว 16,000,000,000 กีบ คิดเป็ นเงินไทยเท่าไร
คิดเป็ นเงินไทยประมาณ 70 ล้านบาท
รายได้จากการขายอุปกรณ์คืออะไร เป็ นบริ ษทั ประกันภัย เหตุใดมีรายได้จากการขายอุปกรณ์
คือรายได้จากการขายรถยนต์ของบริ ษทั ฯที$ครบกําหนดการใช้งาน
ในปี 2557 บริ ษทั ฯมีรายได้ 2,232 ล้านบาท มีกาํ ไร 217 ล้านบาท แต่ในขณะที$ปี 2559 บริ ษทั ฯมีรายได้ 2,482
ล้านบาท เหตุใดถึงมีกาํ ไรแค่ 25 ล้านบาท เหตุใดกําไรในปี 2557 ถึงมากกว่า ปี 2559 ทั!งๆ ที$มีรายได้นอ้ ยกว่า
ปี 2557 กําไรส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุน รายได้จากการลงทุน และ กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ตอนสิ!นปี ทําให้มีกาํ ไรค่อนข้างมาก ส่วนในปี 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนสิ!นปี ไม่ได้
มีการปรับตัวมากนักจากตอนต้นปี จึงไม่ได้มีผลกําไรจากการตีราคามูลค่าตลาดสูงมากเช่นในปี 2557
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ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง
คุณจีรพันธ์

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง
คุณจีรพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง
คุณจีรพันธ์

ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ$ง
คุณจีรพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ$ง
คุณจีรพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ$ง
คุณจีรพันธ์

[Type text]

นอกจากนั!น สาเหตุที$มีเบี!ยประกันภัยในปี 2559 เพิม$ ขึ!นแต่กาํ ไรไม่เพิม$ เนื$องจากบริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมกับ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริ ษทั ประกันภัยอื$นอีก 15 บริ ษทั ในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี ของ
รัฐบาล ซึ$งโครงการประกันภัยข้าวนาปี มีเบี!ยประกันเป็ นจํานวนมากพอสมควร แต่เนื$องจากความเสี$ ยงของ
กรมธรรม์ประเภทนี!ข! ึนอยูก่ บั สภาพอากาศซึ$งไม่สามารถคาดการณ์ได้ บริ ษทั ฯจึงต้องมีการบริ หารความ
เสี$ ยงโดยการทําประกันภัยต่อไปยังต่างประเทศ ทําให้เห็นว่าบริ ษทั ฯมีรายได้ที$เติบโตแต่กาํ ไรกลับไม่เติบโต
ไปด้วย รวมกับในปี 2559 ธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีการแข่งขันมาก ในขณะที$ตลาดรถยนต์ไม่ได้เติบโตมาก
ทําให้บริ ษทั ฯต้องมีการลงทุนด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื$อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที$จะทําให้บริ ษทั ฯมีความ
แตกต่างเพื$อเป็ นการแข่งขันในตลาด
ในปี 2560 บริ ษทั ฯมีแผนงานอย่างไร จะมีรายได้อย่างไรบ้าง
สําหรับปี 2560 ธุรกิจประกันภัยคงมีการเติบโต แต่คงไม่มาก ดังนั!นแนวทางในการแข่งขันของบริ ษทั ฯก็คง
จะเป็ นเรื$ องการสร้างผลิตภัณฑ์ที$แตกต่างจากบริ ษทั อื$น ซึ$งจะต้องมีการลงทุนที$คอ่ นข้างมาก ดังนั!นโดยสรุ ป
คิดว่าในปี 2560 รายได้ของบริ ษทั ฯคงจะเติบโตแต่ไม่มาก
นวัตกรรมที$บริ ษทั ฯพูดถึงคืออะไร
บริ ษทั ฯมีการใช้ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี GPS ในการคํานวนเบี!ยประกันภัยตามความเสี$ ยง เพื$อประกอบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยชนิดใดมีกาํ ไรสูงสุด
การประกันภัยแบ่งเป็ น 2 ส่วน การประกันภัยรถยนต์ และ การประกันภัยที$ไม่ใช่รถยนต์ เช่นประกันอัคคีภยั
ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยอุบตั ิ เหตุส่วนบุ คคล เป็ นต้น โดยประกันภัยที$ ไม่ใช่
รถยนต์โดยปกติจะมีสัดส่ วนผลตอบแทนทางการตลาดสู งกว่าการประกันภัยรถยนต์ แต่มีสัดส่ วนการรับ
ประกันภัยที$น้อยกว่าการรับประกันภัยรถยนต์ โดยสัดส่ วนประกันภัยรถยนต์มีขนาดประมาณ 65% จาก
สัดส่วนเบี!ยประกันภัยทั!งประเทศ
ประกันภัยข้าวนาปี มีสดั ส่วนเบี!ยประกันภัยประมาณกี$เปอร์เซ็นต์
เบี!ยประกันภัยข้าวนาปี ในปี ที$ผา่ นมาทั!งธุรกิจมีเบี!ยประกันภัยประมาณ 2,200 ล้านบาท ( ณ 31 ธันวาคม
2559 ) โดยบริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนประมาณ 8 %
ในงบการเงิน ปี 2558 มีการระบุวา่ เป็ นรายการปรับปรุ งใหม่ ไม่ทราบว่ามีการปรับปรุ งในส่วนใดบ้าง
เป็ นการจัดรู ปแบบงบตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ตัวเลขเหมือนเดิมแต่มีการจัดกลุม่ ใหม่
รายได้จากการลงทุน 141 ล้านบาท มาจากการลงทุนประเภทใดบ้าง
รายได้จากการลงทุน 141 ล้านบาท มาจาก รายได้ที$มาจากดอกเบี!ยและเงินปั นผลจํานวน 59 ล้านบาท
กําไรจากเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดทุน จํานวน 51.7 ล้านบาท กําไรจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมของเงิ นลงทุน จํานวน 10.5 ล้านบาท และรายได้อื$นอีก มาจากการขายทรัพย์สินบางส่ วนรวมกับ
รายได้จากการขายข้อมูลให้ บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด จํานวน 20.6 ล้านบาท รวมเป็ น
141 ล้านบาท โดยรู ปแบบการลงทุนเป็ นไปตามประกาศเรื$ องการลงทุนประกอบธุ รกิจอื$น ของสํานักงาน
คปภ.
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อาสาพิทกั ษ์สิทธิT อยากให้บริ ษทั ฯแสดงตัวเลขเชิงวิเคราะห์เพื$อให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าใจง่ายขึ!นในการแสดงผลประกอบการต่อที$
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั!งต่อไปด้วย
คุณจีรพันธ์
ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และจะนําไปพิจารณาต่อไป
มติทปี ระชุม ที$ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2559 ตามที$เสนอ
วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2559 สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ท่านประธาน ขอให้ที$ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ!นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559 ซึ$ง
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯแล้ว และได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมใน
ครั!งนี!
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ สิ!นปี 2559 ณ วันที$ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที$
ได้รับการรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี!
ฐานะการเงิน
ปี 2559
ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่ )
เปลีย นแปลง (ร้ อยละ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
228.89
326.83
-29.97
เบี!ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
373.44
426.05
-12.35
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
6.81
7.84
-13.14
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
514.90
418.19
23.13
ลูกหนี!จากสัญญาประกันภัยต่อ
19.11
65.86
-70.98
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
7.77
2,701.32
2,506.56
เงินให้กยู้ มื
7.38
7.99
-7.63
ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์
288.06
277.55
3.79
อื$นๆ
713.78
553.07
29.06
รวมสินทรัพย์
5.75
4,853.69
4,589.94
เจ้าหนี!บริ ษทั ประกันภัยต่อ
480.10
358.66
33.86
สํารองและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
907.61
10.19
1,000.06
สํารองเบี!ยประกันภัย
0.13
1,576.08
1,574.10
อื$นๆ
692.87
654.80
5.81
รวมหนีส" ิน
7.27
3,749.11
3,495.17
ส่วนของเจ้าของ
1,104.58
1,094.77
0.90
บริ ษทั ฯ มี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ
ร้อยละ 375.20 ซึ$งเกินกว่าอัตราที$กฎหมายกําหนดไว้เท่ากับ 140 คิดเป็ นประมาณ 2.68 เท่า
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อปรับขึ!นมาจากปี ที$ผา่ นมามาก เป็ นเพราะอะไร
คุณจีรพันธ์
ส่ วนหนึ$ งมาจากการมีสัดส่ วนอัตราเบี! ยประกันภัยข้าวนาปี เพิ$มมากขึ!นจากปี ที$ ผ่านมา ทําให้ตอ้ งมีการทํา
ประกันภัยต่อเพิม$ มากขึ!นด้วย
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ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง ตามงบกําไรขาดทุน ปี 2558 บริ ษ ทั ฯได้คื นภาษี ประมาณ 9 แสนบาท แต่ปี 2559 บริ ษ ทั ฯมี รายจ่ ายภาษี
ประมาณ 3 แสนบาท ทําไมถึงต่างกัน บริ ษทั ฯ มีโอกาสที$จะได้คืนภาษีจากอะไรบ้าง
คุณดวงแก้ว
เกิดจากการใช้มาตรฐานทางบัญชี คือ “ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างหลักการ
ทางบัญชีและหลักการทางภาษีอากร คือ ความไม่เท่ากันระหว่างภาษีเงินได้ที$มาจากกําไรสุ ทธิ ทางบัญชี และ
ภาษีเงินได้ที$มาจากกําไรสุทธิทางภาษีโดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯชําระภาษีจากกําไรสุทธิทางภาษี และรับรู ้จาํ นวนนี!
เป็ นค่าใช้จ่ายใบงบการเงิน และใช้วธิ ีภาษีเงินได้คา้ งจ่ายในการบันทึกบัญชี
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติรับรองและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย 239,048,076 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมตั เิ งินปันผล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ขอเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที$ 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
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที$ผา่ นมา ดังนี!
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ครั!งที$ 24/2560 (ปี 2559) ครั!งที$ 23/2559 (ปี 2558)
ครั!งที$ 22/2558 (ปี 2557)
กําไรสุทธิ (บาท)
25,097,051
22,323,876
178,966,871
กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
0.08
0.074
1.18
จํานวนหุน้ (หุน้ )
303,000,000
303,000,000
151,500,000
จํานวนเงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
0.05
0.05
1.111112
รวม จํานวนเงินปั นผลจ่าย (บาท)
15,150,000
15,150,000
168,333,468
หุน้ ปั นผล
151,500,000
เงินปั นผล
15,150,000
15,150,000
16,833,468
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
60%
68%
94%
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯจึงมีมติเสนอว่า เนื$องจากเงินทุนสํารองของบริ ษทั ฯมีเท่ากับจํานวนที$กาํ หนดตามข้อบังคับ
จึงไม่จาํ เป็ นต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารอง และในรอบปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 25,097,051บาท จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื$อพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปั นผล จากผลการดําเนิ นงานในปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.05
บาท (ห้าสตางค์) รวมมูลค่าทั!งสิ!น 15,150,000 บาท ทั!งนี! การจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามที$ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ 60 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ$งเป็ นอัตราที$เกินกว่ านโยบายการจ่ ายเงินปันผลที$กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้
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วันที$ 21 เมษายน 2560 เป็ นวันกําหนดรายชื$อผูถ้ ือหุ ้นเพื$อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) และปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน้ ในวันที$ 24 เมษายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที$ 9 พฤษภาคม 2560
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทปี ระชุม ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล หุ ้นละ 0.05 บาท ( ห้าสตางค์ )
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย 239,048,076 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี วาระที 5 พิจารณากําหนดค่ าบําเหน็จกรรมการ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล เสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั ฯมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้
พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที$จะรักษากรรมการที$ มีคุณสมบัติ
ตามความต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึ งเสนอให้นาํ เงิ นจํานวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่า
บําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน 3,480,000 บาท 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!

รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
2. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3.ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
4. ค่ าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่ าเบี"ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั!ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื$ องอารมย์
- กรรมการ
มีจาํ นวนทั!งสิ! น 8 ท่าน
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
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- กรรมการ
นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์
นายถวัลย์ วิรานนท์
นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
4 คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื$ องอารมย์
- กรรมการ
นางปราณี ภาษีผล
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

15,000

15,000

15,000

15,000

-

-

15,000

-

-

15,000

-

-

15,000

-

-

* ไม่ มคี ่ าตอบแทนอืน
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ บําเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี!
เห็นด้วย 239,048,076 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี วาระที 6 พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล แถลงต่อที$ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครั!งกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ$งในสาม ของกรรมการทั!งหมด ซึ$งในปี 2560 มีกรรมการครบกําหนดที$
จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ ได้แก่
1. นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ
3.นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการประธานเจ้าหน้าที$บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน
ตามที$คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื$อบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตั!งแต่วนั ที$ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที$ 31 มกราคม
2560 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
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ปฏิบตั ิงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั!งกรรมการซึ$งพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั!ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
อีกวาระหนึ$ง ทั!งนี!ประวัติของกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อในครั!งนี! ปรากฏในเอกสารสิงทีส ่ งมาด้วยหมายเลข 4
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แถลงต่อที$ประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด กําหนดห้ามมิให้กรรมการ
ประกอบกิจการ หรื อเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนอื$นที$มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ เว้น
แต่จะแจ้งให้ที$ประชุมทราบก่อนที$จะมีมติแต่งตั!ง จึงขอแจ้งให้ที$ประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั
ประกันภัยอื$นของตนเองดังนี!
ดํารงตําแหน่ งกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
ดํารงตําแหน่ งรองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เนื$องจากนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อในครั!งนี! ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ 8,781,128 หุน้ เพื$อความ
โปร่ งใสในวาระนี!จึงของดออกเสียง
ท่านประธานขอให้ที$ประชุมพิจารณาแต่งตั!งกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึ$งวาระ
เป็ นรายบุคคล พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
อาสาพิทกั ษ์สิทธิT การเลือกตั!งกรรมการอิสระที$มีวาระการดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี จะมัน$ ใจได้อย่างไรว่ากรรมการจะยังคงมี
ปฏิบตั ิหน้าที$ตอ่ ไปด้วยความอิสระ
คุณจีรพันธ์
ตามหลักการธรรมภิบาล แล้ว กรรมการอิสระไม่ควรดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี โดยมีขอ้ สันนิ ษฐาน ว่าจะทําให้
ขาดความเป็ นอิสระ ไม่รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ซึ$งในประเด็นนี! ผมขอเรี ยนชี!แจงว่า คุณพิไล
เปี$ ยมพงศ์สานต์ ได้ดาํ รงตําแหน่งถึง 18 ปี แล้ว โดยที$ผ่านคุณพิไลปฏิบตั ิหน้าที$ กรรมการตรวจสอบอย่าง
เป็ นอิสระ รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นอย่างดี รวมกับเป็ นผูท้ ี$มีประสบการณ์ในธุรกิจประกัน
วินาศภัย เป็ นเวลานาน หากจะให้หาบุคคลอื$น ก็อาจจะไม่ใช่เรื$ องง่ายที$จะหาบุคคลที$เข้าใจถึงธุรกิจ ตลอดจน
วัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั ฯ ได้อย่างลึกซึ! งเช่นกรรมการอิสระในปั จจุบนั จึงทําให้ ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ไว้วางใจ
มาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม ก็เป็ นสิ ทธิTของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านในการลงคะแนนในวาระนี!อย่างเต็มที$
ที$ประชุมมีมติเลือกตั!งกรรมการทั!ง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง เป็ นรายบุคคลด้วย
มติทปี ระชุม
คะแนนเสี ยงดังนี!
นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์
เห็นด้วย 239,047,876 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.991633 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ$งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.008367 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ$งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
- ไม่มี –

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
เห็นด้วย 239,048,076 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี -

[Type text]

11

งดออกเสี ยง
- ไม่มี นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
เห็นด้วย 230,266,948 เสี ยงคิดเป็ นร้อยละ 96.33 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ$งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง 8,781,128 เสี ยง คิดเป็ นร้อละ 3.67 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ$งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 7 พิจารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แถลงต่อที$ประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการ
พิจารณาแต่งตั!งจากที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั!งที$ 23 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 ซึ$ งบัดนี! ครบกําหนดเวลา
แล้ว จึงเสนอให้ที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั!งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2560 โดยเสนอให้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4499 และ/หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิTวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4951 และ/หรื อ
3) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4172
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ$งโดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ$งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี!ขอให้ที$ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
แก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 2,000,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที$เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี!

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ!นสุด วันที$ 31 ธันวาคม 2560
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี$ ยง
ณ 30 มิถุนายน 2560
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี$ ยง
ณ 31 ธันวาคม 2560
5. ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื$นๆ
รวมทั!งสิ!นเป็ นเงิน

หน่วย : บาท
เพิม$ ขึ!น
ร้อยละ
14.10
110,000
60,000
13.34
10,000
6.66

ปี 2560
890,000

ปี 2559
780,000

510,000
160,000

450,000
150,000

370,000

350,000

20,000

5.71

70,000
2,000,000

1,730,000

270,000

15.60

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรี ยบเที ยบผลงานของผูส้ อบบัญชี ปี 2559 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
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หลายแห่ ง ทั!งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ี$เกี$ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ$งค่าสอบบัญชีในปี 2560 ที$เพิ$มขึ!นเป็ นจํานวน 270,000.- บาท หรื อประมาณร้อยละ 15.60
นี! จึงถือว่าเป็ นราคาที$เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื$อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยกําหนดให้บุคคลใด
บุคคลหนึ$งดังรายนามต่อไปนี!เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิTวาณิ ชย์
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย

ทะเบียนเลขที$
4499
4951

จํานวนปี ที$สอบบัญชีให้บริ ษทั ฯ

4172

5

3
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ$ง ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ปรับเพิม$ ขึ!น 15% มีสาเหตุมาจากอะไร
คุณสมใจ คุณปสุต เนื$องจากมาตรฐานทางบัญชีมีการเปลี$ยนแปลง รวมกับ สํานักงานคปภ และ กลต. ก็มีการปรับหลักเกณฑ์
ต่างๆ มากขึ!นทําให้ผสู ้ อบบัญชีมีชว$ั โมงทํางานที$เพิม$ ขึ!น ส่งผลให้คา่ สอบบัญชีเพิม$ ขึ!นตามไปด้วย
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ$ง กรรมการตรวจสอบได้มีการให้สาํ นักงานตรวจสอบบัญชีอื$น เสนอราคาเข้ามาแข่งขันด้วยหรื อไม่
คุณปราณี ภาษีผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื$ องค่าสอบบัญชีในที$ประชุมกรรมการตรวจสอบ 2 ครั!ง ได้ตอ่ รอง
ราคากับ สํา นัก งานอี วายแล้ว และได้ให้สํา นัก งานสอบบัญ ชี ช! ันนําอี ก 3 แห่ ง เสนอค่า สอบบัญชี เข้ามา
เปรี ยบเที ยบ แต่ไม่มีผูใ้ ดเสนอราคาเข้ามา เนื$ องจากการสอบบัญชี ของธุ รกิ จประกันภัยเป็ นธุ รกิ จ เฉพาะ
หน่ วยงานกํากับดูแลมีการปรับกฎเกณฑ์มาโดยตลอด รวมกับในปี นี! มีการปรับมาตรฐานทางบัญชี มีการ
พิจารณาความเสี$ ยงของการประกันภัยเพิ$มขึ! น มีการเพิ$มข้อกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งตรวจสอบรายงาน
ประจําปี จึงทําให้ตอ้ งมีการปรับค่าสอบบัญชีเพิม$ ขึ!น
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ$ง ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื$นที$เพิม$ ขึ!นมา 70,000 บาท คือค่าอะไร
คุณปราณี ภาษีผล มาตรฐานทางบัญชีกาํ หนดให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งอ่านรายงานประจําปี เชิงวิเคราะห์ จึงมีคา่ ใช้จ่ายในส่วนนี!
เพิม$ ขึ!นมา
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ$ง ค่าสอบบัญชีรวมรายการของบริ ษทั ลาววิวฒั น์ ด้วยหรื อไม่ และบริ ษทั ลาววิวฒั น์ จะใช้ สํานักงานอีวาย เป็ น
ผูส้ อบบัญชีดว้ ยหรื อไม่ มีคา่ ใช้จ่ายเป็ นเงินเท่าไร
คุณจีรพันธ์
ค่าสอบบัญชีที$สาํ นักงานอีวาย เสนอมา ยังไม่รวมรายการของบริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด ส่วนผูส้ อบ
บัญชีที$จะใช้ ก็จะเป็ นหนึ$งในสํานักงานสอบบัญชี ชั!นนํา 4 แห่ง เพื$อไม่ให้มีปัญหาต่อการรับรองงบการเงิน
ของผูส้ อบบัญชีหลัก
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มติทปี ระชุม
พิจารณาเลือก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย นางสาวสมใจ คุณปสุ ต และ/หรื อ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิT
วาณิ ช ย์ และ/หรื อ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อ ย เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กับบริ ษ ทั ฯ ในปี 2560 โดยคิ ดค่า สอบบัญชี เป็ นเงิ น ทั!งสิ! น
2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย 239,048,076 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี วาระที 8 ท่านประธานได้สอบถามที$ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื$ องอื$นๆ เพื$อพิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื$ องอื$นใดให้ที$ประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ$ง บริ ษทั ฯมีการใช้บริ ษทั ประกันภัยต่อใดบ้าง
คุณจีรพันธ์
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ที$บริ ษทั ฯใช้ได้แก่ Munich Reinsurance, Swiss Reinsurance เป็ นต้นโดยจะเน้นเลือก
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ที$ได้รับการจัดอันดับ ระดับ A ขึ!นไป
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ$ง ปี ที$ผา่ นมาบริ ษทั ฯมีสดั ส่วนเบี!ยประกันภัยรับจากการเข้าร่ วมรับประกันในโครงการประกันภัยข้าวนาปี เป็ น
จํานวนเท่าไร และคาดว่าในปี นี!สดั ส่วนจะเป็ นเท่าไร
คุณจีรพันธ์
ปี 2559 บริ ษทั ฯมีเบี!ยประกันภัยรับจากโครงการประกันข้าวนาปี เป็ นจํานวน 175 ล้านบาท ส่วนในปี 2560
เท่าที$ทราบในปัจจุบนั อยูใ่ นขั!นตอนดําเนินการระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย กับกระทรวงการคลัง
อาสาพิทกั ษ์สิทธิT อยากทราบว่า Key success factor ของบริ ษทั ฯในปี 2559 คืออะไร เป้ าหมายในปี 2560 คืออะไร
คุณจีรพันธ์
เนื$องจากธุรกิจประกันมีผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและความคุม้ ครองที$เป็ นมาตรฐาน บริ ษทั ฯจึงมุง่ เน้นที$จะรักษา
ฐานลูกค้าเดิม และสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิง$ ในด้านการบริ การ โดยเฉพาะในการรับประกันภัย
รถยนต์ โดยในปี ที$ผา่ นมา บริ ษทั ฯได้นาํ เทคโนโลยี GPS มาให้บริ การในการตรวจสอบอุบตั ิเหตุ โดยพัฒนา
แอพพลิเคชัน$ บนสมาร์ทโฟน โดยเมื$อผูเ้ อาประกันแจ้งอุบตั ิเหตุผา่ นแอพพลิเคชัน$ บริ ษทั ฯจะสามารถทราบ
พิกดั การเกิดเหตุได้โดยไม่ตอ้ งสอบถามรายละเอียดมาก ทําให้พนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุเดินทางไปยังจุด
เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ ว และผูเ้ อาประกันก็สามารถตรวจสอบการเดินทางของพนักงานได้จากแอพพลิเคชัน$
เพื$อสร้างความมัน$ ใจว่าจะได้รับการบริ การอย่างรวดเร็ ว ในขณะเดียวกันก็เน้นที$จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที$
สามารถตอบสนองการให้บริ การของผูบ้ ริ โภค ในปี 2560 บริ ษ ทั ฯ ก็ยงั คงเน้นที$ จ ะสร้างนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ และ การให้บริ การอย่างต่อเนื$อง และขยายจุดการขายและการให้บริ การ เพื$อประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูบ้ ริ โภค

ท่านประธานได้แจ้งต่อที$ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 24/2560 นี! ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว
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เมื$อไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม$ เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที$ได้เข้าร่ วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.25 น.

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

(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที$บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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