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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 25/2561 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื$อวนัศุกร์ที$ 20  เมษายน  2561 ณ ห้องประชุมชั!น 6 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เลขที$ 71 
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี!  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                     25      ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้                 39,412,148           หุน้  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม                 14       ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้                 179,646,876            หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ   39       ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้                       219,059,024             หุน้   
คิดเป็นร้อยละ    72.30     ของจาํนวนหุ้นทั!งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ$ งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ที$ 29 ซึ$งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั!งหมด   
 เริ$มประชุมเวลา       15.07 น. 
 นายชลอ เฟื$ องอารมย ์ทาํหนา้ที$เป็นประธานในที$ประชุม  

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

สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ$ งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามที$ผู ้
มอบฉนัทะกาํหนด 

ที$ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 25/2561 และคุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดแ้นะนาํคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุมในครั! งนี!ดงัรายนามตอ่ไปนี!  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม  7 ใน 9 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายชลอ เฟื$ องอารมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 
4. นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี กรรมการอิสระ  
5. นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ  ประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และ กรรมการลงทุน 
6. นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ   กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   
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คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 11  ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายประพิทย ์ธีระประยติุ        รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายไกรเลิศ หาญววิฒันกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. Mr.Lucius Heijhtee  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
5. นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที$ปรึกษาประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
6. นายเฉลิมพล สายประเสริฐ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายนวตักรรม 
7. นางดวงแกว้ วริิยานุศกัดิ]   ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
8. นางสุรียพ์ร เมตไตรพนัธ์  ผูจ้ดัการฝ่ายสินไหมทั$วไปและทรัพยสิ์น 
9. นายกนกฉตัร ถาวรนนัท ์  ผูจ้ดัการฝ่ายสินไหม 
10. นางดวงชุดา พฤกษาพิศาล ผูจ้ดัการฝ่ายขายสถาบนั 
11. นางสาวสรีพร แสงศิริตระกลู ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ$งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน   2 ท่าน 

ไดแ้ก่  
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต     ผูส้อบบญัชี 
2.นายพีรวชิญ ์บุญศิริวทิย ์   ผูจ้ดัการ        
จากนั!นประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั 

ดงัตอ่ไปนี!  
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 24 ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2560 
 ท่านประธาน ขอใหที้$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ครั! งที$ 24/2560 ประชุมเมื$อ
วนัที$ 10 เมษายน 2560  ซึ$งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้   

จึงขอใหที้$ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ  พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!  
 เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
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วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
 ท่านประธาน  ไดแ้จง้กบัที$ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปีที$ผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ประจาํปี ที$ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงขอให้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล   กล่าว
สรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ดงันี!  

                            ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เปลี$ยนแปลงร้อยละ 
2560 2560 2559 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,737.64 2,737.29 2,705.36  1.18 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (2,378.68) (2,377.39) (2,445.83) -2.80 
กาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้าย
ดาํเนินการ 

358.96 359.90 259.53 38.67 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (426.21) (422.91) (375.91) 12.50 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั (67.25) (63.01) (116.38) -45.86 
รายไดจ้ากการลงทุน 92.73 90.60 121.22 -25.26 

รายไดอื้$น 6.30 6.32 20.55 -69.25 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 31.78 33.91 25.39 33.56 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        0.34 0.34 (0.29) 216.23 
กาํไรสาํหรับปี 32.12 34.25 25.10 36.45 

 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,737.29 ลา้นบาท ซึ$ งเพิ$มขึ!นจากปีที$ผ่านมา 31.93 ลา้นบาท คิดเป็น 1.18 

เปอร์เซ็นต ์ขณะเดียวกนัในปี 2560 มีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 2,377.39 ลา้นบาท ลดลงจากปีที$ผา่นมา 68.44 ลา้นบาท คิด
เป็น -2.80 เปอร์เซ็นต ์บริษทัฯมีกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้ายดาํเนินงานทั!งสิ!น 359.90 ลา้นบาท ซึ$ งดีขึ!นจากปี 2559 
ที$ผา่นมาถึง 38.67 เปอร์เซ็นต ์สาเหตุหลกัมาจากการที$ปี 2560 ไดใ้ชร้ะบบในการควบคุมดา้นการบริหารสินไหมมากขึ!น ทาํให้
ลดความเสี$ยงดา้นการรับประกนัภยัลง ในปี 2560 บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน จาํนวน 422.91 ลา้นบาท เพิ$มขึ!นจากปีที$
ผา่นมา 12.50 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลกัมาจาก 2 ส่วน หนึ$ งคือการทาํการตลาด ในปี 2560 มีโครงการที$จะขยายตลาดให้ไปถึง
ผูบ้ริโภคใหม้ากขึ!นจึงมีคา่ใชจ่้ายเรื$องคา่โฆษณาเพิ$มมากขึ!น  อีกส่วนหนึ$งเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร โดยมีการรับบุคลากรดา้น
ตา่งๆเพิ$มมากขึ!น โดยเนน้ดา้นนวตักรรมเป็นหลกั ทาํให้ผลการดาํเนินงานปี 2560 ทาํใหบ้ริษทัฯขาดทุนจากการรับประกนัภยั 
63.01 ลา้นบาท ลดลงจากปีที$ผ่านมา 45.86 เปอร์เซ็นต์ ดา้นรายไดจ้ากการลงทุน ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน
ทั!งสิ!น 90.60 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 30 ลา้น ซึ$ งเป็นไปตามลกัษณะของตลาดซึ$งตอ้งมีการปรับมูลค่าการลงทุน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ$งการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซึ์$งตอ้งมีการปรับมูลคา่ยติุธรรม (mark to market) ตอนปลายปี  

ส่วนรายไดอื้$นๆ บริษทัฯ มีรายไดอื้$นๆ จาํนวน 6.32 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 20.65 ลา้นบาท สาเหตุหลกัคือ
รายไดจ้ากคา่บริการลดลง โดยเฉพาะรายไดจ้ากการส่งขอ้มูลใหก้บับริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ซึ$ งในปีที$ผา่น
มา บริษทั กลางฯ ไดจ่้ายค่าใชจ่้ายดา้นขอ้มูลลดลง ซึ$ งมีผลต่อทุกบริษทั  อีกส่วนหนึ$งคือการ mark to market อตัราแลกเปลี$ยน
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ในการลงทุนของบริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั ซึ$ งมีการเปลี$ยนแปลงไปทาํให้ตอ้งมีการบนัทึกบญัชีรับรู้ผลขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี$ยน และในปี 2559 มีการขายรถยนตข์องบริษทัฯ ซึ$งครบอายกุารใชง้าน เกิดผลกาํไรจากการขาย แต่ในปี 2560 ไม่
มีการขายรถยนต ์ทาํให้รายไดอื้$นๆ ลดลง อยา่งไรก็ตามผลประกอบการในปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานทั!งสิ!น 
33.91 ลา้นบาท เพิ$มขึ!นจากปี 2559 คิดเป็น 33.56 เปอร์เซ็นต์ และมีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีสาํหรับปี 2560  จาํนวน 34.25 ลา้น
บาท   
 บริษทัฯ เป็นหนึ$งใน 314 บริษทั ที$ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต 
 จึงขอใหที้$ประชุมรับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดาํเนินการดงักล่าว พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 
คุณปัทมพร นภาศิริกลุกิจ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย : สอบถามวา่คา่ใชจ่้ายในการ 

ดาํเนินงาน ส่วนคา่บริการงานสนบัสนุน ที$เพิ$มขึ!นมา ประมาณ 24 ลา้น คือคา่ใชจ่้ายอะไร  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ :  ค่าบริการงานสนับสนุน เป็นค่าใชจ่้ายเกี$ยวกบัโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ส่วนที$บริษทัฯ ดาํเนินการ

ร่วมกบัคู่คา้ต่างๆ ซึ$ งบริษทัฯ ไม่ไดจ่้ายเงินโดยตรงให้กบับริษทัโฆษณา ทาํให้ไม่สามารถบนัทึก
บัญชีเป็นค่าโฆษณาได้ ยกตัวอย่างเช่น การทําโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร่วมกับ บจก. เทสโก ้
เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ เป็นตน้ 

 
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัฯในรอบปี 2560 ตามที$เสนอ 
 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนปี 2560 สิ"นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 
 ท่านประธาน   ขอใหที้$ประชุมพิจารณาอนุมติั งบดุล และ งบกาํไรขาดทุน  สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ$ง
ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน
ครั! งนี!  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ!นปี 2560 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม  ตามงบแสดงฐานะการเงินที$
ไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี!  

(หนว่ย : ล้านบาท) 

ฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม 
ปี 2560 

ปี 2560 ปี 2559 %เปลี�ยนแปลง  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 240.6 237.4 228.9 3.71% 
เบี!ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 483.8 483.8 373.4 29.54% 
สินทรัพยแ์ละลูกหนี!จากการประกนัภยัตอ่ 528.0 528.4 534.0 -1.04% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3034.5 2984.7 2701.8 10.47% 
ที$ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 292.1 284.8 288.1 -1.12% 
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อื$นๆ 642.6 689.1 727.5 -5.28% 

รวมสินทรัพย์  5221.7 5208.2 4853.7 7.30% 

เจา้หนี!บริษทัประกนัภยัตอ่ 507.5 507.5 480.1 5.72% 
สาํรองและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1168.3 1168.2 1000.1 16.81% 
สาํรองเบี!ยประกนัภยั 1657.1 1656.1 1576.1 5.08% 
อื$นๆ 706.0 705.4 692.9 1.80% 
รวมหนี"สิน  4038.9 4037.2 3749.1 7.69% 

ส่วนของเจา้ของ   1182.8 1171.0 1104.6 6.01% 
    
บริษทัฯ มี อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั ร้อยละ 
331.14   ซึ$งเกินกวา่อตัราที$กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่ากบั 140 คิดเป็นประมาณ 2.36   เท่า 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
คุณวโิรจน์ ตรงพิทกัษก์ลุ ผูถื้อหุน้  สอบถามวา่ ส่วนที$เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ในงบ

กาํไรขาดทุนคืออะไร 
คุณสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชี  ชี!แจงวา่ เนื$องจากบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย คือ  

บริษทัลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั จาํนวน 70 เปอร์เซ็นต ์ดงันั!นส่วนที$เป็นของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย จึงเป็นกาํไรขาดทุนของผูถื้อหุน้รายอื$นอีก 30 
เปอร์เซ็นต ์

 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 

 วาระที� 4  พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร และ อนุมตัเิงนิปันผล  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ขอเสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ที$ 34 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ$งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้
มี) จนกวา่ทุนสํารองนี! จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ$งบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้
เรียบร้อยแลว้เป็นเงิน  30.3 ลา้นบาท  โดยบริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไร
สุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที$ผา่นมา ดงันี!   
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ครั! งที$ 25/2561 (ปี2560) ครั! งที$ 24/2560 (ปี 2559) ครั! งที$ 23/2559 (ปี 2558) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 34,249,425 25,097,051 22,323,876 
กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 0.11 0.08 0.07 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 303,000,000 303,000,000 303,000,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท) 0.07 0.05 0.05 
รวม จาํนวนปันผลจ่าย (บาท) 21,210,000 15,150,000 15,150,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 62% 60% 68% 
คณะกรรมการของบริษทัฯจึงมีมติเสนอวา่ เนื$องจากเงินทุนสาํรองของบริษทัฯมีเท่ากบัจาํนวนที$กาํหนดตามขอ้บงัคบั 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรอง และในรอบปี 2560 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดป้ระมาณ 34.25 
ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อพิจารณาอนุมติัใหจ่้ายปันผล จากผลการดาํเนินงานในปี 2560 ในอตัราหุ้น
ละเจ็ดสตางค ์รวมมูลคา่ทั!งสิ!น 21,210,000 บาท  (ยี$สิบเอ็ดลา้นสองแสนหนึ$ งหมื$นบาทถว้น) ทั!งนี! การจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ตามที$ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 62 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้ซึ$ งเป็นอตัราที$เกินกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลที$
กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที$ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชื$อผูถื้อหุ้นเพื$อสิทธิในการรับเงินปัน
ผล (Record Date)  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที$  18 พฤษภาคม 2561 

 
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นเงินสาํรอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.07 บาท ( เจ็ดสตางค ์)  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 
วาระที� 5  พจิารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ เสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทัฯมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคา่ตอบแทน โดยให ้
พิจารณาตามความจาํเป็นและสมควร ให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอที$จะรักษากรรมการที$มีคุณสมบติั
ตามความตอ้งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นาํเงินจาํนวน จาํนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็น
ค่าบาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 3,480,000 เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 บาท เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดงันี!  
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

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

จาํนวนกรรมการ 9 9 9 

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

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

3.ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน  (บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 4 4 4 

4. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ) - - - 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

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

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ 
             นายชลอ เฟื$ องอารมย ์

30,000 20,000 20,000 

           - กรรมการ 
             มีจาํนวนทั!งสิ!น 8 ท่าน 

20,000 15,000 15,000 

     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 15,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษีผล 

20,000 15,000 15,000 

3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

   

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 15,000 - 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์
           นายถวลัย ์วริานนท ์
           นางสุเทพี อศัวะธนกลุ 

20,000 15,000 - 

4 คณะกรรมการลงทุน    

          - ประธานกรรมการ 
            นายชลอ เฟื$ องอารมย ์

20,000 15,000 - 
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          - กรรมการ 
           นางปราณี ภาษีผล 
           นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 

20,000 15,000 - 

 * ไม่มค่ีาตอบแทนอื�น 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม   
 
คุณปัทมพร นภาศิริกลุกิจ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ คา่บาํเหน็จกรรมการ 

จาํนวน 4,120,000 บาท รวมคา่เบี!ยประชุมหรือไม่ หากรวมแลว้ควรใชค้าํวา่คา่ตอบแทน
กรรมการแทนคาํวา่คา่บาํเหน็จ 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ชี!แจงวา่   เงินจาํนวน 4,120,000 บาท เป็นคา่ตอบแทนกรรมการ ซึ$งรวมทั!งคา่บาํเหน็จและคา่เบี!ย 
ประชุมแลว้  

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัคา่บาํเหน็จกรรมการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี!   
เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 
วาระที� 6      พจิารณาเลอืกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ   แถลงตอ่ที$ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปี
ทุกครั! งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ$งในสาม ของกรรมการทั!งหมด ซึ$งในปี 2560 มีกรรมการครบกาํหนดที$
จะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ 
 1. นายชลอ เฟื$ องอารมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 
 2. นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 
 3. นายถวลัย ์วริานนท ์            กรรมการที$ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
 ตามที$คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื$อบุคคล
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ตั!งแตว่นัที$ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที$ 31 มกราคม 
2561  ซึ$งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั!น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคล เพื$อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแตอ่ยา่งใด  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลที$มีความรู้ความสามารถ เพื$อเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯตอ่ไป โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความเชี$ยวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังาน เห็นสมควรพิจารณาแตง่ตั!งกรรมการซึ$งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั!ง 3 ท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ$ง ทั!งนี!ประวติัของกรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อในครั! งนี!  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
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 ท่านประธานขอใหที้$ประชุมพิจารณาแตง่ตั!งกรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ$งวาระ 
เป็นรายบุคคล พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
มตทิี�ประชุม        ที$ประชุมมีมติเลือกตั!งกรรมการทั!ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง เป็นรายบุคคลดว้ย
คะแนนเสียงดงันี!   
 
            นายชลอ เฟื� องอารมย์ 
 เห็นดว้ย  219,059,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ซึ$งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 
 นางปราณี ภาษีผล 
            เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 

 นายถวลัย์ วริานนท์ 
          เห็นดว้ย  219,059,024  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน              
          ไมเ่ห็นดว้ย    - ไม่มี - 
          งดออกเสียง  - ไม่มี – 
   บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 

วาระที�  7 พจิารณาเลอืกตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ไดแ้ถลงต่อที$ประชุมวา่ เมื$อวนัที$ 30 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดเ้ริ$มดาํเนินการ       บริษทั 
ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั โดยบริษทัฯถือหุ้นในบริษทัยอ่ยร้อยละ 70 ทาํให้บริษทัฯตอ้งมีการจดัทาํงบการเงินรวม
สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 ดงันั!นในระหวา่งปี 2560 จึงมีค่าสอบบญัชีอนัเนื$องมาจากการดาํเนินการของบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวอีก 320,000 บาท ทาํใหค้า่สอบบญัชีในปี 2560 เพิ$มขึ!นจากเดิมที$เคยไดรั้บการอนุมติัจากที$ประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจาํปี 2560 จาํนวน 2,000,000 บาท เป็น 2,320,000 บาท คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นสมควร
เสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อใหส้ตัยาบนัในการเพิ$มคา่สอบบญัชีของงวดปี 2560 จาํนวน 320,000 บาท เนื$องจากการ
ดาํเนินการของบริษทัยอ่ยซึ$งทาํใหต้อ้งจดัทาํงบการเงินรวมตามกฎหมาย 
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มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัใหส้ตัยาบนัคา่สอบบญัชีที$เพิ$มขึ!นจากปี 2560 จาํนวน 320,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี!   
 เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดผ้า่นการพิจารณาแตง่ตั!งจากที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั! งที$ 24 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ฯ ประจาํปี 2560 ซึ$ งบดันี!ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอให้ที$ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั!งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2561 โดยเสนอให ้       
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4499 และ/หรือ   
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ] วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4951 และ/หรือ 
3) นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4172 และ/หรือ 
4) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4812 

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ$งโดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ$งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ          นอกจากนี!ขอใหที้$ประชุมพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทน
แก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 2,390,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที$เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี!   
          หน่วย : บาท 
 ปี 2561 ปี 2560 เพิ$มขึ!น ร้อยละ 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ!นสุด วนัที$ 31 ธนัวาคม 940,000 890,000     50,000 5.62 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 510,000 510,000 - - 
3. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
    ณ 30 มิถุนายน           

160,000 160,000 - - 

4. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม         

370,000 370,000 - - 

5. คา่สอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม  340,000 320,000 20,000 6.25 
6. คา่ธรรมเนียมในการสอบทานขอ้มูลอื$นๆ 70,000 70,000 - - 
   รวมทั!งสิ!นเป็นเงิน     2,390,000 2,320,000 70,000 3.02 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบัญชีปี 2560 กบัการให้บริการของบริษทัผู ้
ตรวจสอบบญัชีอื$น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัที$มีชื$อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล และมี
ส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในหลาย
เรื$องรวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั!งยงัไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ 
ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้$เกี$ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ$ งค่าสอบ
บญัชีในปี 2561 ที$เพิ$มขึ!นเป็นจาํนวน 70,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 3.02 นี!  จึงถือวา่เป็นราคาที$เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที$
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ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อพิจารณาอนุมติั  และเห็นสมควรเสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป โดยกาํหนดใหบุ้คคลใด
บุคคลหนึ$งดงัรายนามตอ่ไปนี! เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 
ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที$ จาํนวนปีที$สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 3  

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ] วาณิชย ์ 4951 - ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบใน  
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 - ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบใน  

การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  
ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม  
 
คุณวโิรจน์ ตรงพิทกัษก์ลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ เหตุผลของค่าสอบบญัชีที$เพิ$มขึ!นมา 70,000 บาท คืออะไร เหตุใดค่าสอบ

บญัชีจึงตอ้งเพิ$มขึ!นทุกปี  
คุณสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชี  ชี!แจงวา่ เนื$องจากธุรกรรมของบริษทัฯ ที$เพิ$มมากขึ!น ประกอบกบัมาตรฐานบญัชี 
   ใหม่ๆ รวมทั!งกฎเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแลที$เพิ$มมากขึ!น ทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้ง 
   ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีและกฎเกณฑที์$เพิ$มขึ!น ส่งผลใหช้ั$วโมงการ 
   ทาํงานของผูส้อบบญัชีเพิ$มมากขึ!น จึงทาํใหค้า่สอบบญัชีเพิ$มมากขึ!นดว้ย  
คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ ชี!แจงวา่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นถึงความสาํคญัของคา่สอบบญัชีเช่นเดียวกบัผูถื้อ 

หุ้น และได้ดําเนินการต่อรองค่าสอบบัญชีกบัสํานักงาน อีวาย อย่างจริงจัง และได้
ส่วนลดมาแลว้เป็นจาํนวนเกือบหนึ$งแสนบาท ส่วนประเด็นเรื$องที$สอบถามวา่บริษทัฯ 
สามารถเปลี$ยนผูส้อบบัญชีได้หรือไม่ ขอเรียนชี! แจงว่า เนื$องจากธุรกิจประกนัภัยมี
มาตรฐานบัญชีที$ มีลักษณะเฉพาะซึ$ งมีความยากกว่าอุตสาหกรรมอื$น ผู ้สอบบัญชี
จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานกาํกบัดูแล 
โดยเฉพาะของสาํนักงาน คปภ. ซึ$ งมีการปรับเปลี$ยนเพิ$มเติมอยูต่ลอดเวลา นอกจากนั!น
บริษทัฯ ไดท้าํการติดต่อสํานักงานบญัชีอื$นที$อยูใ่นระดบัมาตรฐานเดียวกนัเพื$อเสนอ
ราคาเปรียบเทียบแลว้ แตไ่ม่มีผูเ้สนอราคามาแตอ่ยา่งใด 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติพิจารณาเลือก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  โดย นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาว
รัชดา ยงสวสัดิ] วาณิชย ์และ/หรือ นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย และ/หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัฯ ใน
ปี 2561 โดยคิดคา่สอบบญัชีเป็นเงินทั!งสิ!น 2,390,000.-บาท (สองลา้นสามแสนเกา้หมื$นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 
 
 เห็นดว้ย  218,953,424 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 ไม่เห็นดว้ย 105,600 เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 
วาระที� 8  พจิารณาแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดแ้ถลงต่อที$ประชุมวา่ ตามที$คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดอ้อกคาํสั$งที$21/2560 เรื$องการแกไ้ข
เพิ$มเติมกฎหมายเพื$ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ยกเลิก มาตรา 100 ในพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ.2535 ซึ$งคาํสั$งดงักล่าวมีผลใหบ้ริษทัฯตอ้งแกไ้ขเพิ$มเติม ขอ้บงัคบั ขอ้ 27 เรื$องการประชุมผูถื้อหุน้ ใหส้อดคลอ้งกบั
คาํสั$งดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงันี!  

ข้อบงัคบัปัจจุบัน ข้อบงัคบั เสนอขอแก้ไข 

ขอ้ที$ 27 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ!นสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื$นนอกจากที$กล่าวมาแลว้
ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื$อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวน
หุ้นที$จาํหน่ายไดท้ั!งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซึ$ งมี
หุน้นบัจาํนวนรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ที$
จ ํ า ห น่ า ย ได้ทั! ง หมด  จ ะ เ ข้ า ชื$ อ กันทํ าหนั ง สื อข อ ให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื$อใดก็ไดแ้ตต่อ้งระบุเหตุผลในการที$ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ที$ 27 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ!นสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื$นนอกจากที$กล่าวมาแลว้ 
ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื$อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร
หรือ ผูถื้อหุ้นคนหนึ$ งหรือหลายคนซึ$ งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นที$จาํหน่ายไดท้ั! งหมด จะ
เขา้ชื$อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวสิามญัเมื$อใดก็ได ้แตต่อ้งระบุเรื$องและเหตุผล
ในการที$ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นนี!  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อ
หุน้ภายในสี$สิบหา้วนันบัแตว่นัที$ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
           ในกรณีที$คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
กาํหนดระยะเวลาตามที$ผูถื้อหุ้นร้องขอ ผูถื้อหุ้นทั! งหลายซึ$ ง
เขา้ชื$อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื$น ๆ รวมกนัได้จาํนวนหุ้นตามที$
บงัคบัไวน้ั!นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี$สิบห้าวนันบัแต่
วนัครบกาํหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นนี!  ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถื้อหุ้นที$คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบคา่ใชจ่้ายอนัจาํเป็นที$เกิดจากการจดัใหมี้การประชุม
และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
            ในกรณีที$ผู ้ถือหุ้นจัดประชุมและผู ้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู ้ถือหุ้นที$ จัดประชุม



13 

 

[Type text] 
 

รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที$เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ดงักล่าว 

คณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื$อพิจารณาแกไ้ขเพิ$มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ที$ 27 ให้ สอดคลอ้ง
กบัประกาศฯ ฉบบัดงักล่าว รวมถึงมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการหรือบุคคลที$คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ
กระทาํการแทนบริษทัฯมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ตามที$จาํเป็นและเกี$ยวเนื$องกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้
ที$ 27 

ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม  
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ$มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ที$ 27 ให ้สอดคลอ้งกบัประกาศฯ  

ฉบบัดังกล่าว รวมถึงมอบอาํนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที$คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน
บริษทัฯมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ตามที$จาํเป็นและเกี$ยวเนื$องกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที$ 27 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  219,059,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ซึ$งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 

วาระที� 9  ท่านประธานไดส้อบถามที$ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นๆ เพื$อพิจารณาหรือไม่  
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นใดใหที้$ประชุมพิจารณาอีก  จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

 ท่านประธานไดแ้จง้ตอ่ที$ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 25/2561 นี!  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
เมื$อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที$ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
  
ปิดประชุมเวลา 16.22 น. 
 
 
                ลงชื$อ     
                                                                                                                       (นายชลอ เฟื$ องอารมย)์                                                                                                           
                                          ประธานที$ประชุม 
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