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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 22/2558 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื�อวนัพธุ ที� 8  เมษายน  2558 ณ หอ้งประชุมชั�น 6 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เลขที� 71 
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี�  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                      44 ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้        7,418,831        หุ้น  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม                  12        ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้    105,938,244        หุน้ 
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ    56        ท่าน   รวมจาํนวนหุ้นได ้         113,357,075         หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ  74.82     ของจาํนวนหุ้นทั�งหมด 151,500,000 หุ้น ซึ�งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

ขอ้ 29 ซึ�งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน นบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด   
 เริ�มประชุมเวลา 15.10 น. 
 คุณชลอ เฟื� องอารมย ์ ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุม  

เลขาที�ประชุมได้แจง้ต่อที�ประชุมถึงวิธีปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้
สอบถามความเห็นจากที�ประชุมเพื�อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดที�ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียง ให้ยกมือ จะมีเจา้หน้าที�รับบตัรลงคะแนนและดาํเนินการตรวจนบัผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที�ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียงดงักล่าวออกจากจาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั�งหมด และจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบทนัที หาก
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือ จะถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติเห็นชอบกบัวาระที�นาํเสนอ 

สําหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ� งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหน้าแลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียง
ตามที�ผูม้อบฉนัทะกาํหนด 

ที�ประชุมรับทราบวิธีปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั�งที� 22/2558 และนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 
ไดแ้นะนาํคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุมในครั� งนี�ดงัรายนามต่อไปนี�  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม 6 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายชลอ เฟื� องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล  กรรมการผูอ้าํนวยการ  
4. นายถวลัย ์ วริานนท ์  กรรมการ และ ที�ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ  
5. นางสุเทพี  อศัวะธนกุล   กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
6. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั                   
                                     
คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 8 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายสุรพงษ ์ธีราวิทยางกรู        ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายประพิทย ์ธีระประยติุ   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ  
3. นายไกรเลิศ หาญวิวฒันกุล  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. นายลูเซียส เฮสตี   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
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5. นายแกว้พนัธุ์ ธีรโยธิน  ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที�ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 
7. นางดวงแกว้ วิริยานุศกัดิL   ผูจ้ดัการอาวุโส ฝายบญัชี 
8. นางสาวลสัพรรณ เติมทองไชย ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 1 

ท่าน ไดแ้ก่  
1. คุณณริศรา ไชยสุวรรณ  
จากนั�นประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุม

ตามลาํดบั ดงัต่อไปนี�  
 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที� 21 ประจําปี 2557 เมื�อวันที� 3 เมษายน 2557 
 ท่านประธาน ขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั ครั� งที� 21/2557 ประชุม
เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2557  ซึ�งรายละเอียดไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้ 
 
มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถกูตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 2   พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 
 ท่านประธาน  ไดแ้จง้กบัที�ประชุมว่า ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตาม
รายงานประจาํปี ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้น โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ จึงขอใหคุ้ณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล 
กรรมการผูอ้าํนวยการ  กล่าวสรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดส้รุปผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัวา่ ในรอบปี 2557 ดงันี�  

                  ( หน่วย : ลา้นบาท ) 
                              2557      2556  เปลี�ยนแปลง % 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,471.11  2,299.89  7.44% 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (2,437.47) (2,258.11) 7.94% 
กาํไร/(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั 33.65  41.79  -19.48% 
รายไดจ้ากการลงทุน 181.31  83.75  116.48% 
รายไดอื้�น 13.86  9.23  50.13% 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 228.82  134.77  69.78% 
เงินสมทบฯ (16.67) (15.88) 5.02% 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        (33.18) (20.03) 65.66% 
กาํไรสาํหรับปี 178.97  98.86  81.02% 
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ส่วนรายละเอียดอื�นๆ คณะกรรมการไดส้รุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557  ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้  
ท่านประธานขอใหที้�ประชุมรับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดาํเนินการดงักลา่ว พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือ

หุน้ไดซ้กัถาม 
อาสาพทัิกษ์สิทธิ5ผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอชื�นชมบริษทั ที�แสดงเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมโครงการ
ต่อตา้นคอร์รัปชั�น ขอเรียนถามเพิ�มเติมว่า บริษทัมีแผนอย่างไรที�จะทาํให้ บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ : ทางบริษทัไดมี้การเขา้ร่วมพร้อมกบัสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยในการเสนอตวัเขา้ร่วมโครงการ
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กบัสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

กระบวนการที�จะไดรั้บการรับรอง หลงัจากประกาศเจตนารมณ์นั�น จะประกอบไปดว้ยขั�นตอนการประเมินตนเอง 
และ ตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี  หลงัจากนั�นจึงจะมีการตรวจสอบและรับรองโดย
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  บริษทัฯ ในฐานะที�เป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ยดึถือหลกัเรื�องความโปร่งใสในการปฎิบติังาน และ จรรยาบรรณของพนกังานเป็นสาํคญัอยูแ่ลว้  ดงันั�น
บริษทัฯ จึงถือวา่มีความพร้อมที�เขา้ร่วมแต่เนื�องจากกระบวนการดงักล่าวมีขั�นตอนค่อนขา้งมาก และธุรกิจประกนัวินาศภยั 
มีความแตกต่างกบัธุรกิจอื�น จึงมีการดาํเนินการหลายอยา่งที�แตกต่างกนั สมาคมประกนัวินาศภยัไทยไดใ้ห้ความร่วมกบั 
IOD ในการจดัทาํระบบการรับรองให้สอดคล้องกบัธุรกิจประกันวินาศภยั บริษทัได้ดาํเนินการประเมินตนเองและ 
ตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี  เพื�อรอการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตต่อไป 
 
อาสาพทัิกษ์สิทธิ5ผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ในปีที�ผา่นมาถึงแมบ้ริษทัฯ จะมีกาํไรเพิ�มขึ�น แต่กาํไรส่วน
ใหญ่กเ็ป็นกาํไรจากการลงทุน มากกว่ากาํไรจากการดาํเนินการของบริษทัฯ ซึ�งลดนอ้ยลง จึงขอเรียนถามว่า คณะกรรมการมี
แนวทางอยา่งไรที�จะเพิ�มกาํไรจากการดาํเนินงาน  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ : ขอเรียนชี�แจงว่า ดว้ยหลกัการของการประกนัภยั หากอตัราเบี�ยประกนัมีความเหมาะสม กาํไรจาก
การรับประกนัภยั ควรจะใกลเ้คียงกบัศูนย ์หรือติดลบเลก็นอ้ย เพราะหลกัการของธุรกิจประกนัภยั กาํไรหลกัควรจะมาจาก
การลงทุน เหมือนกบับริษทั นําเงินล่วงหน้าของผูเ้อาประกนัภยัไปลงทุน ซึ� งบริษทัฯ จะตอ้งมีการบริหารการลงทุนที�ดี  
สาํหรับกาํไรจากการรับประกนัภยัของบริษทัฯ ที�ลดลงมีสาเหตุมาจาก 2 ส่วนคือ  

1. ในปีที�ผา่นมามีสถานการณ์พเิศษ ซึ�งค่อนขา้งมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย และ ธุรกิจ 

ประกนัวินาศภยั ก็มีความสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโตของรายไดป้ระชาชาติ ซึ�งในปีที�ผ่านมา GDP มีการปรับลดลง เป็น
ผลกระทบทาํใหข้นาดของธุรกิจไม่ไดเ้ติบโตตามที�คาดหมาย 

2. มีการแข่งขนัที�สูงขึ�น ซึ�งเป็นธรรมชาติของธุรกิจ คณะกรรมการตอ้งมีการบริหารจดัการใหดี้ เพื�อรักษา 

สมดุลยร์ะหว่างรายไดก้บักาํไรสุทธิ เนื�องจากธุรกิจประกนัภยัมีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรม ที�เมื�อขายสินคา้ได้
เท่ากบัมีกาํไร แต่ในธุรกิจประกนัภยั  การขายสินคา้ไดไ้ม่ไดแ้ปลวา่จะไดก้าํไร อาจจะขาดทุนอยา่งมโหฬารกไ็ด ้เช่นปี 2554 
ที�เกิดนํ� าท่วมใหญ่ แต่บริษทัฯ ก็มีการบริหารจดัการความเสี�ยงที�ทาํให้บริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากภยันํ� าท่วมใหญ่ครั� ง
นั�น จึงอยากจะสร้างความมั�นใจกบัผูถื้อหุ้นว่า บริษทัฯ มีการบริหารความเสี�ยงให้สมดุลยก์บัรายได้ โดยมีการวิเคราะห์ที�
เหมาะสม โดยจะเห็นไดว้า่ ในบางปีที�ธุรกิจประกนัวนิาศภยั มีการเจริญเติบโตสูง อตัราการเจริญเติบโตของบริษทัฯ ก็ไม่ได้
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สูงขนาดนั�น แต่ขณะเดียวกนัในปีที�ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีการเจริญเติบโตเพียงแค่ 0.01% บริษทัฯ ก็มีการเจริญเติบโต
มากกวา่ ซึ� งถือเป็นการสร้างสมดุลยข์องรายไดเ้พื�อรักษาสถานภาพของกาํไรสุทธิ 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : ขอสอบถามเรื�องกลยทุธ์ในการลงทุน ว่าบริษทัมีนโยบายในการลงทุน ประเภทใด มีความเสี�ยงอยา่งไร
บา้ง เนื�องจากรายไดส่้วนใหญ่มาจากการลงทุน หากบริษทัฯ ลงทุนผิดพลาด หรือ ลงทุนในหุ้น และ ตลาดหุ้นมีการปรับตวั
ลง ซึ�งอาจมีความเสี�ยงใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ลดลงได ้ 
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : หน่วยงานกาํกบัดูแล ซึ� งก็คือ สํานักงาน คปภ. มีการออกประกาศเรื�องกฎการลงทุน ซึ� งบริษทั
ประกนัวินาศภยั และ ประกนัชีวิตทุกบริษทัจะตอ้งปฏิบตัิตาม เนื�องจากการลงทุน เป็นความเสี�ยง ซึ�งบริษทัฯ ก็ไดมี้การยึด
หลกัการตามประกาศนี�  และจากประวติัศาสตร์ กไ็ม่พบวา่มีบริษทัประกนัภยัใดที�ตอ้งปิดตวัลงเนื�องจากการลงทุน แสดงให้
เห็นวา่ กฎเกณฑเ์รื�องการลงทุนของหน่วยงานกาํกบั มีประสิทธิภาพ จึงอยากจะสร้างความเชื�อมั�นวา่ สาํนกังาน คปภ .ไดมี้
การกาํกบัดูแล ทุกๆ บริษทัในเรื�องนี� อยา่งดี มีการจดัสรรค่าความเสี�ยงที�บริษทัสามารถลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ส่วนการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุน นั�น สํานกังานคปภ .จดัว่าเป็นการลงทุนที�มีความเสี�ยง ตามประกาศการ
ลงทุนฯ ปี 2556 จึงกาํหนดให ้บริษทัลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพยล์งทุน 

 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : อยากทราบรายละเอียดเกี�ยวกบัรายไดอื้�น ว่าประกอบดว้ยอะไรบา้ง เนื�องจากมีการเพิ�มขึ�น 60-70% 
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกลุ : รายไดอ้ื�น คือรายไดที้�ไม่ใช่มาจากการรับประกนัภยัและการลงทุน ตวัอยา่งเช่น กาํไร(ขาดทุน)
จากการขายทรัพยสิ์นของบริษทั, รายไดจ้ากค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ สาํหรับที�มีการเพิ�มขึ�นสูงในปีที�ผา่นมานั�นมาจาก
รายไดจ้ากการขายขอ้มูลการรับประกนัภยั พรบ. ใหก้บั  บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั  
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : อยากทราบวิสัยทศัน์ ว่าแนวโน้มธุรกิจประกนัวินาศภยัในปีนี� จะดีขึ�นหรือไม่ เมื�อเทียบกบัสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ : ธุรกิจประกนัภยัจะดีขึ�นหรือไม่ กขึ็�นอยูก่บัเศรษฐกิจไทย เนื�องจากธุรกิจประกนัภยั เชื�อมโยงกบั 
การเติบโตของรายไดป้ระชาชาติ ซึ�งผูเ้ชี�ยวชาญกมี็การคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยในครึ� งปีหลงัจะดีขึ�น 
  
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : บริษทัมีการดาํเนินการดา้นประกนัสุขภาพหรือไม่ มีแผนกลยุทธ์อยา่งไร เพื�อที�จะแข่งขนักบัคู่แข่งใน
ตลาด  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ : การประกนัสุขภาพจะเป็นการประเภทของการประกนัที�มีความตอ้งการสูงขึ�นจากผูบ้ริโภค เพราะ
ในอนาคตอนัใกลนี้�   คนไทยเริ�มเขา้สู่ Aging Society (สังคมสูงอาย)ุ ดงันั�นประกนัสุขภาพน่าจะเป็นหวัใจสาํคญัใน การ
สร้างความมั�นคงใหก้บัคนไทย    ทางบริษทัไดมี้การให้ความสาํคญักบัการประกนัประเภทนี� และมีการพฒันาทั�งผลิตภณัฑ์
และรูปแบบการบริการเพื�อตอบสนองความตอ้งการของคนไทยเสมอมา  
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม ซึ�งปี 56 ขาดทุน 117 ลา้น แต่ในปี 57 เพิ�มขึ�น อยากทราบวา่คืออะไร   
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ : กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม เป็นการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นการลงทุนสุทธิให้สะทอ้นราคา
ตลาดที�เป็นธรรม (Mark to market) ซึ� งเป็นตามราคาปิดของหุน้ที�บริษทัดาํเนินการลงทุนทั�งโดยตรงและโดยผ่านหน่วย
ลงทุน  
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ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพย ์ ปี 2556 มี 92 ลา้น ปี 2557 ลดลงเหลือ 10 ลา้น อยากทราบ
เป็นกาํไรจากเงินลงทุนประเภทใด   
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพย ์ ประกอบดว้ยการลงทุนในหน่วยลงทุน หุ้นทุน และ 
พนัธบตัร  
มติที�ประชุม     ที�ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัในรอบปี 2557 ตามที�เสนอ 
 

วาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุนปี 2557 สิ"นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 
 ท่านประธาน   ขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติั งบดุล และ งบกาํไรขาดทุน  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2557 ซึ�งผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมในครั� งนี�  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ�นปี 2557  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  ตามงบแสดงฐานะการเงินที�
ไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี�  
สินทรัพย ์
สินทรัพยร์วม                                                       4,329,847,770   บาท   
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด                                 143,697,595    บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                                                  2,455,130,182   บาท            
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ                                                          339,564,052   บาท 
หนี� สิน 
หนี� สินรวม                                                                       3,228,545,511   บาท  
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย                                                 842,491,575    บาท 
สาํรองเบี�ยประกนัภยั                                                    1,462,720,593    บาท 
ส่วนของเจา้ของ 
รวมส่วนของเจา้ของ                                                         1,101,302,259   บาท 
 บริษทัฯ มี อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557 
เท่ากบั ร้อยละ313.17 ซึ�งเกินกวา่อตัราที�กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่ากบัร้อยละ 140 คิดเป็นประมาณ 2.24 เท่า 
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้กัถาม  
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : อยากให้จดัส่งงบการเงินและรายงานประจาํปี ในรูปแบบเอกสาร และ อยากให้ระบุขอ้มูลการซื�อขาย
หน่วยลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินใหช้ดัเจนวา่ มีการลงทุนเท่าไร ขายไปเท่าไร มีกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นเท่าไร   
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : การจดัส่งงบการเงินและรายงานประจาํปี ในรูปแบบ CD เป็นการลดกระดาษ เพื�อช่วยรักษา
สิ�งแวดลอ้ม หากผูถื้อหุ้นท่านใด ตอ้งการรายงานในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจง้มายงั นกัลงทุนสัมพนัธ์ ของบริษทั ฯ เพื�อ
จดัส่งใหต่้อไป  
คุณณริศรา ไชยสุวรรณ ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด : กรณีที�ผูถื้อหุน้อยากให้เปิดเผยขอ้มูลของการซื�อขาย
หน่วยลงทุนเพิ�มขึ�นนั�น ขอเรียนชี�แจงว่า การจดัทาํหมายเหตุประกอบงบการเงินจดัทาํโดยบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีมีหน้าที�ทาํ
การตรวจสอบว่าการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอตามมาตรฐานทางบญัชีที�รับรองทั�วไปหรือไม่ และเนื�องจาก ประกนัภยัไทย
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วิวฒัน์ อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังาน คปภ. ซึ�งก็จะมีการกาํหนดรูปแบบของงบการเงินและมีขอ้บงัคบั ว่าจะตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลใดบา้ง โดยขอ้มูลที� ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ เปิดเผยไดท้าํตามขอ้กาํหนดของ คปภ. และ มาตรฐานทางบญัชี
ทั�วไปแลว้ 
  
มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
 วาระที� 4  พิจารณาจัดสรรเงินกาํไร และ อนุมัติเงินปันผล  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ว่า ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที� 
34 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ�งบริษทัฯ ได้
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวเ้รียบร้อยแล้วเป็นเงิน  20 ล้านบาท  แต่เนื�องจากในปีนี�  บริษัทจะมีการเพิ�มทุน จาก 
151,500,000 บาท เป็น 303,000,000 บาท ทาํให้ทุนสาํรองตามกฎหมายยงัขาดอยู ่10,300,000 บาท จึงเห็นควรจดัสรรเงินกาํไร
สุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 10,300,000 บาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย  เพื�อรองรับทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษทั 

พร้อมกนันี� ไดแ้จง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 
ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมี ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา ดงันี�   
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ครั� งที� 22/2558 (ปี 2557) ครั� งที� 21/2557 (ปี 2556)   ครั� งที� 20/2556 (ปี 2555) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 178,966,871 98,864,818 162,178,010 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 1.18 0.65 1.07 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 151,500,000 151,500,000 151,500,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท) 1.111112 0.32 0.43 
รวม จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 168,333,468 48,480,000 65,145,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 94% 49% 40% 

โดยในรอบปี 2557 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้  178,966,871.-บาท และ มีกาํไรสะสม 671,497,298. - บาท 
รวมเป็นกาํไรสะสมก่อนการจดัสรร 850,464,169.- บาท   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถ้ือหุ้น
เพื�อพิจารณา 

1. จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 10,300,000 บาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย   
2.จ่ายปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.111112 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 168,333,468 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของกาํไรสุทธิ 

ซึ�งเป็นอตัราที�สูงกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลที�บริษทักาํหนดไว ้โดยมีรายละเอียดดงันี�  
2.1. จ่ายปันผลเป็นหุน้ โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 151,500,000 หุน้ และใหจ่้ายเงินปันผลโดยหุ้น 

สามญัเมื�อทาํการจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ในอตัรา1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 1 
บาท ตามมูลค่าที�ตราไว ้1 บาท รวมมูลค่าทั�งสิ�น 151,500,000.- บาท ในกรณีมีหุ้นที�เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลให้
เสนอขายแก่ “กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพประกนัภยัไทยวิวฒัน์ ซึ�งจดทะเบียนแลว้“ ในอตัราหุน้ละ 1 บาท  
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2.2.  จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.111112 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนทั�งสิ�นไม่เกิน 16,833,468 
บาท เพื�อรองรับการหกัภาษี ณ ที�จ่าย ที�เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั โดยผูถื้อหุน้จะไม่ไดรั้บเงินในส่วนนี�   
 โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที� 21 เมษายน 2558 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื�อสิทธิ  

ในการรับเงินปันผลและหุน้ปันผล และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 22 เมษายน 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัที� 7 พฤษภาคม 2558  
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้กัถาม 
 
ผู้ถอืหุ้นท่านหนึ�ง : ตอ้งการทราบว่าการจา่ยหุน้ปันผลของบริษทัฯ เป็นอตัราการจ่าย 1 ต่อ 1 เหตุใดจึงมีหุน้เหลือ และที�
กาํหนดให้ตอ้งเสนอขายแก่ “กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพประกนัภยัไทยวิวฒัน์ ที�จดทะเบียนแลว้” ในอตัราหุน้ละ 1 บาท เป็น
การเหมาะสมหรือไม่ 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล : สาเหตุที�อาจจะมีหุน้เหลือหลงัจากการจ่ายหุน้ปันผล ในอตัรา 1 ต่อ 1 กเ็นื�องจากหากมีกรณีที�ผูถื้อ
หุ้นมีคุณสมบติัไม่ครบถ้วน ทาํให้ถูกตดัสิทธิในการรับปันผล ก็จะทาํให้มีเศษหุ้นเหลือ การกาํหนดเรื�องนี� ไวก็้เพื�อลด
ขั�นตอนในการจดทะเบียนลดทุนของบริษทัฯ  โดย ณ วนัที�กาํหนดรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น 20 มีนาคม 2558 
มีผูฝ้ากหลกัทรัพยที์�แจง้ชื�อผูถื้อหลกัทรัพยไ์ม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฎิบติัของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ที�ไม่มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุม 1 ราย จาํนวน 100 หุน้  
ส่วนการกาํหนดใหน้าํหุน้ที�เหลือไปขายให้แก่ กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพฯ นั�น ก็เป็นการนาํเสนอเพื�อขอมติจากที�ประชุมผูถื้อ
หุน้เพื�อความโปร่งใส หากที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติเห็นดว้ยกด็าํเนินการได ้แต่หากที�ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติไม่เห็นดว้ย บริษทัฯ 
กมี็ความจาํเป็นตอ้งลดทุนต่อไป  
 
มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัให ้

1. จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 10,300,000 บาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย   
2.จ่ายปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.111112 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 168,333,468 บาท โดยแยกเป็น 

2.1. จ่ายปันผลเป็นหุ้น โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 151,500,000 หุ้น และให้จ่ายเงินปันผลโดยหุ้น
สามญัเมื�อทาํการจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ในอตัรา1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 1 
บาท ตามมูลค่าที�ตราไว ้1 บาท รวมมูลค่าทั�งสิ�น 151,500,000.- บาท ในกรณีมีหุ้นที�เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลให้
เสนอขายแก่ “กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพประกนัภยัไทยวิวฒัน์ ซึ�งจดทะเบียนแลว้“ ในอตัราหุน้ละ 1 บาท  
    2.2.  จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.111112 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนทั�งสิ�นไม่เกิน 16,833,468 
บาท เพื�อรองรับการหกัภาษี ณ ที�จ่าย ที�เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั โดยผูถื้อหุน้จะไม่ไดรั้บเงินในส่วนนี�  

           ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  
 เห็นดว้ย ............ 113,353,075.......... เสียง     คิดเป็น.. 99.9965..% 
 ไม่เห็นดว้ย............4,000...................เสียง   คิดเป็น.... 0.0035..% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 151,500,000 บาท เป็น 303,000,000 บาท เพื�อรองรับการจ่าย
ปันผลโดยหุ้นสามัญ 
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คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดเ้สนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้วา่ จากการที�บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายหุน้ปันผล 

ใหก้บัผูถื้อหุน้ ดงัมีรายละเอียดที�ไดก้ล่าวไปแลว้ในวาระที� 4 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงมีความประสงคจ์ะเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษทั จาํนวน 151,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 151,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 303,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญั จาํนวน 151,500,000 หุ้น ในราคา หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการจ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ รายละเอียดการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ฉบบัลงวนัที� 25 
กุมภาพนัธ์ 2558 เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 1 จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 151,500,000 บาท เป็น 303,000,000 บาท 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ “ข้อที� 4 เรื�องทุนจดทะเบียน” เพื�อให้สอดคล้องกับการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดเ้สนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ให้พิจารณาแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ของ 
บริษทัฯ ขอ้ที� 4  โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี� แทน ทั�งนี� ให้บุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของนาย
ทะเบียน   
 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน  303,000,000 บาท (สามร้อยสามลา้นบาท) 
   แบ่งออกเป็น   303,000,000 หุน้ (สามร้อยสามลา้นหุน้) 
   มูลค่าหุน้ละ       1 บาท (หนึ�งบาท)  
   โดยแยกออกเป็น  
   หุน้สามญั   303,000,000 หุน้ (สามร้อยสามลา้นหุน้) 
   หุน้บุริมสิทธิ    -----        หุน้ 

 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัให้แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ “ขอ้ที� 4 เรื�องทุนจดทะเบียน” เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัการมอบหมายอาํนาจใหบุ้คคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อให้
เป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
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วาระที� 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษัท 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดเ้รียนใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั และได้ออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 151,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดปรากฎตามวาระที� 4 ข้างต้น จึงขอเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 151,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผลของบริษทั และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ของบริษทั มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนของบริษทัจาํนวน 151,500,000 หุ้น มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้้นละ 
1 บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของ
บริษทั มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี�   
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 8  พิจารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ  

 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นวา่ บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการ 
พิจารณาค่าตอบแทน โดยใหพ้จิารณาตามความจาํเป็นและสมควร ให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพยีง
พอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัตามความตอ้งการ โดยขอใหน้าํเงินจาํนวน 4,120,000 บาท มาจา่ยเป็นค่าบาํเหน็จ
กรรมการ โดยจาํนวน 3,480,000 เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 บาท เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด 
ดงันี�  
 

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 3,480,000 3,300,000 3,300,000 

จาํนวนกรรมการ 10 10 10 

2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ) 

640,000 600,000 600,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

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

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 
           - กรรมการ 15,000 15,000 15,000 
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     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 15,000 15,000 15,000 
          - กรรมการ 15,000 15,000 15,000 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
             
มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัค่าบาํเหน็จกรรมการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�   
            เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......%  
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 9      พจิารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  

     คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ  แถลงต่อที�ประชุมว่า ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนด 
ไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสามของกรรมการ
ทั�งหมด ซึ�งในปี 2558 มีกรรมการที�จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน มีผูที้�มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ จาํนวน 2 ท่าน ซึ�งบริษทัฯ ไดก้าํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัปรากฏในเอกสาร สิ�งที�ส่งมา
ด้วยหมายเลข 5 กรรมการที�ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งทั�ง 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี�  
  1. พลเรือเอกชชัวาลย ์คงดิศ              กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
              2. นายชลอ เฟื� องอารมย ์              กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายถวลัย ์วริานนท ์                          กรรมการ และ ที�ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ  
 
 โดยบริษทัฯ ไดรั้บแจง้จาก พลเรือเอกชชัวาลย ์ คงดิศ ประธานกรรมการว่า เนื�องจากมีปัญหาดา้นสุขภาพ จึงไม่
ประสงคข์อรับตาํแหน่งกรรมการตามวาระต่อไป คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอ
วาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ตั�งแต่
วนัที� 8 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2558 ซึ�งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยดว้ยนั�น ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคล เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯแต่อยา่งใด คณะกรรมการ จึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของบริษทัต่อไป โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ รวมถึงผลการ
ปฎิบติังาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั�งกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นายชลอ เฟื� องอารมย ์ และ นาย
ถวลัย ์ วิรานนท ์ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง และขอให้เลือกตั�ง นางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการ
อิสระ แทนพลเรือเอกชชัวาลย ์คงดิศ ที�ไม่ประสงคข์อรับการเลือกตั�งเป็นกรรมการในวาระต่อไป ทั�งนี�ประวติัของกรรมการ
ที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั�งนี�  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
             เนื�องจาก นายถวลัย ์วิรานนท ์กรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั� งนี�  ถือหุ้นในบริษทั 9000 หุ้น เพื�อความโปร่งใสใน
วาระนี�  จึงของดออกเสียง 
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ท่านประธานขอใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกตั�ง นายชลอ เฟื� องอารมย ์ และ นายถวลัย ์ วิรานนท ์  กลบัเขา้เป็น
กรรมการอีกหนึ�งวาระ และ เลือกตั�ง นางปราณี ภาษีผล เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษทั โดยขอให้ที�ประชุมมี
มติพิจารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้กัถาม 
มติที�ประชุม        ที�ประชุมมีมติเลือกตั�ง กรรมการทั�ง 3 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงดงันี�              
                เห็นดว้ย ........ .113,348,075................ เสียง     คิดเป็น...99.9921.........% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..............................เสียง   คิดเป็น............-............% 
 งดออกเสียง..........9000.........................เสียง คิดเป็น...... 0.0079........%  
             
วาระที�  10 พจิารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  ไดผ้า่นการ 
พิจารณาแต่งตั�งจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 21 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2557 ซึ� งบดันี� ครบ
กาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2558 โดยเสนอ
ให ้ 

1) นางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4172 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4499 และ/หรือ 
3) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิL วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4951  

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ�ง โดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งเป็นผูท้าํ
การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ นอกจากนี�  ขอใหที้�ประชุมพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 1,610,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีที�เสนอต่อผูถื้อ
หุน้ ดงันี�   
                       หน่วย : บาท 
 ปี 2558 ปี 2557 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม  660,000 660,000     0 0 
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 450,000 390,000 60,000 15.38 
3. ค่าสอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
    ณ 30 มิถุนายน   

150,000 
 

150,000     0 0 
 

4. ค่าสอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม         

350,000 350,000     0 0 

   รวมทั�งสิ�นเป็นเงิน     1,610,000 1,550,000 60,000 3.87 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2557 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบ
บญัชีอื�น ๆ แลว้เห็นว่า บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัที�มีชื�อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล และมีส่วน
ร่วมในการใหค้วามคิดเห็นต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในการเริ�ม
ใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี�ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัประกนัวินาศภยั
อีกหลายแห่ง ทั�งยงัไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ�งค่าสอบบญัชีในปี 2558 ที�เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 60,000- บาท หรือประมาณร้อยละ 
3.87 นี�  จึงถือวา่เป็นราคาที�เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 
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ต่อไป โดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ� งดงัรายนามต่อไปนี� เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริษทัฯ 
ผูส้อบบญัชีรับผดิชอบ ทะเบียนเลขที� จาํนวนปีที�สอบบญัชีใหบ้ริษทั 
นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 1  
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิL วาณิชย ์ 4951 - ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบใน  

การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  
ในงบการเงนิของบริษทัฯ -  

ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : ตอ้งการทราบว่าค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ที�ปรับขึ�น ประมาณ 60,000 บาท หรือ 15.38% มี
สาเหตุมาจากอะไร  
คุณณริศรา ไชยสุวรรณ : ค่าสอบบญัชีจะตอ้งพิจารณาจากยอดรวมทั�งค่าตรวจสอบ และ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
ซึ� งในปีนี�  ปรับขึ�นจากยอดรวมประมาณ 3.87% ซึ� งการปรับราคาก็พิจารณาจากการเติบโตของบริษทัฯ  รวมกบัการที�
สาํนกังาน คปภ. มีขั�นตอนการกาํกบัที�เขม้ขน้มากขึ�น ไม่วา่จะเป็นเรื�องการดาํรงเงินกองทุน และมีการนดัหมายผูส้อบบญัชี
เพื�อพูดคุยเกี�ยวกบับริษทัเช่น บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเสี�ยงอยา่งไร และ มีส่วนใดที�จะต้องดูเพิ�ม เป็นตน้  ซึ� งทั�ง
อุตสาหกรรมแลว้ สาํนกังาน คปภ. เริ�มขอความร่วมมือจากผูส้อบบญัชีมากขึ�น   
 

มติที�ประชุม     พิจารณาเลือก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  โดย นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย และ/หรือ 
 นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิL วาณิชย ์เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทั ในปี 2558 โดยคิดค่าสอบ
บญัชีเป็นเงินทั�งสิ�น 1,610,000.-บาท  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
           ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 

วาระที� 11  ท่านประธานไดส้อบถามที�ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นๆ เพื�อพจิารณาหรือไม่  
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชุมพิจารณาอีก  
 

ท่านประธานจึงไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 22/2558 นี�  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
เมื�อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกลา่วปิดประชุม และขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านที�ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม  
 
 ปิดประชุมเวลา 16.58 น.      
 
      
     ลงชื�อ        
                                                    (นายชลอ เฟื� องอารมย)์                                                                                                                 
                                         ประธานที�ประชุม                                                                                       

         


