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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั งที# 23/2559 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื#อวนัศุกร์ที# 8  เมษายน  2559 ณ ห้องประชุมชั น 6 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เลขที# 71 
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                  41       ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้                40,070,460             หุน้  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม              13       ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้                 186,974,306            หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ    54   ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้                       227,044,766            หุน้   
คิดเป็นร้อยละ    74.93     ของจาํนวนหุน้ทั งหมด 303,000,000 หุน้ ซึ#งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 

29 ซึ#งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั งหมด   
 เริ#มประชุมเวลา       15.03  น. 
 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ ทาํหนา้ที#เป็นประธานในที#ประชุม  

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

สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ# งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามที#ผู ้
มอบฉนัทะกาํหนด 

ที#ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั งที# 23/2559 และนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ได้
แนะนาํคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที#เขา้ร่วมประชุมในครั งนี ดงัรายนามตอ่ไปนี  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที#เขา้ร่วมประชุม  7 ใน 9 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายชลอ เฟื# องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
4. นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ  
5. นายถวลัย ์ วริานนท ์  กรรมการที#ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ  
6. นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ   กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
7. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   
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คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที#เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7  ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายสุรพงษ ์ธีราวทิยางกรู        ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายประพิทย ์ธีระประยติุ   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ  
3. นายไกรเลิศ หาญววิฒันกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. นายลูเซียส เฮสตี   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
5. นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที#ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 
6. นางดวงแกว้ วริิยานุศกัดิS   ผูจ้ดัการอาวโุส ฝายบญัชี 
7. นางสาวลสัพรรณ เติมทองไชย ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ#งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที#เขา้ร่วมประชุม จาํนวน   2 ท่าน 

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

ดงัตอ่ไปนี  
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 22 ประจาํปี 2558 เมื�อวนัที� 8 เมษายน 2558 
 ท่านประธาน ขอใหที้#ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั งที# 22/2558 ประชุมเมื#อ
วนัที# 8 เมษายน 2558  ซึ#งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้   

จึงขอใหที้#ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ  พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี  
 เห็นดว้ย ......... 227,044,766............ เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 

วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
 ท่านประธาน  ไดแ้จง้กบัที#ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที#ผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ประจาํปี ที#ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงขอให้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการ
ผูอ้าํนวยการ  กล่าวสรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดส้รุปผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ดงันี  
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                  ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

                              2558      2557  เปลี�ยนแปลง % 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,527.88 2,471.11  2.30 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั           (2,588.60) (2,432.30) 6.43 
กาํไร/(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั (60.72) 38.81  -256.45 
รายไดจ้ากการลงทุน 85.44 181.31  -52.87 
รายไดอื้#น 13.72 13.86  -1.01 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 38.44 233.98  -83.57 
เงินสมทบฯ (17.02) (16.67) 2.06 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        0.90 (34.21) -102.63 
กาํไรสาํหรับปี 22.32 183.10  -87.81 

 
บริษทัฯ มีรายได้จากการรับประกนัภยัเพิ#มขึ น 56.77 ล้านบาท คิดเป็น 2.30%  ในขณะที#มีค่าใช้จ่าย ในการรับ

ประกนัภยัเพิ#มขึ น 156.30 ลา้นบาท  คิดเป็น 6.43%  ทาํให้บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการรับประกนัภยั  60.72 ลา้นบาท  กาํไร
ลดลงจากปีที#ผ่านมา 99.53 ลา้นบาท คิดเป็น 256.45%  ซึ# งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจไทยที#มีการเจริญเติบโตอตัราตํ#าตาม
เศรษฐกิจโลก  อนัเป็นผลทาํให้กาํลงัซื อในประเทศลดลง ซึ# งมีผลกระทบต่อธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยภาพรวม  จากสภาวะ
ดงักล่าวทางบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการทางดา้นราคาเพิ#มขึ นในการรักษาสัดส่วนตลาด  ซึ# งส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการทาํกาํไรจากการรับประกนัภยั  และในขณะเดียวกนับริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุนลดลง 96.01 ลา้นบาท          คิดเป็น 
49.19%  อนัเนื#องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทย ในปีปัจจุบนั ทาํให้บริษทัมีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี 22.32 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีที#ผา่นมามากกวา่ 20% 

ส่วนรายละเอียดอื#นๆ คณะกรรมการไดส้รุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558  ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ จึงขอใหที้#ประชุม
รับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดาํเนินการดงักล่าว พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัในรอบปี 2558 ตามที#เสนอ 
 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนปี 2558 สิ"นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 ท่านประธาน   ขอใหที้#ประชุมพิจารณาอนุมติั งบดุล และ งบกาํไรขาดทุน  สาํหรับปีสิ นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 ซึ#ง
ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน
ครั งนี  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ นปี 2558  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม  ตามงบแสดงฐานะการเงินที#
ไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี  
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สินทรัพย ์
สินทรัพยร์วม                                                       4,589,944,316    บาท   
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด                                 326,834,483    บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                                                  2,506,557,325   บาท            
เบี ยประกนัภยัคา้งรับ                                                          426,393,578   บาท 
หนี สิน 
หนี สินรวม                                                                       3,495,172,332   บาท  
สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ 
คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย                                                 907,610,011    บาท 
สาํรองเบี ยประกนัภยั                                                    1,574,100,477     บาท 
ส่วนของเจา้ของ 
รวมส่วนของเจา้ของ                                                        1,094,771,984     บาท 
 บริษทัฯ มี อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2558 เท่ากบั 
ร้อยละ 327.03    ซึ#งเกินกวา่อตัราที#กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่ากบั 140 คิดเป็นประมาณ 2.34   เท่า 
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้#ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : เงินลงทุนเผื#อขาย มีอตัราเพิ#มขึ นจากปีที#ผา่นมา 2 เท่า เป็นเพราะสาเหตุใด  
คุณจรีพนัธ์ : สาเหตุที#เงินลงุทนเผื#อขายเพิ#มขึ นมาก สาเหตุหลกัมาจากการตดัยอดทางดา้นบญัชี ณ  31 ธนัวาคม 2558  
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : เงินลงทุนเพื#อคา้ มีการลงทุนแบบใด  หากเป็น private fund มีการเปรียบเทียบผลการดาํเนินการหรือไม่  

คุณจรีพนัธ์ : บริษทัใช ้private fund ในการลงทุน มีหลาย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ที#มาดูแล การเลือก private fund 
นอกจากเปรียบเทียบดา้นผลประกอบการและ แนวทางการลงทุนแลว้ ยงัคาํนึงถึงการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจดว้ย   
มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมมีมติรับรองและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี   
 เห็นดว้ย .......... 227,044,766........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 

 

 วาระที� 4  พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร และ อนุมตัเิงนิปันผล  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ ขอเสนอตอ่ที#ประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที# 34 

บริษทัตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ# งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ#งบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุน
สาํรองตามกฎหมายไวเ้รียบร้อยแลว้เป็นเงิน  30.3 ลา้นบาท  โดยบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที#ผา่นมา ดงันี   
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ครั งที# 23/2559 (ปี 2558) ครั งที# 22/2558 (ปี 2557) ครั งที# 21/2557 (ปี 2556) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 22,323,876 178,966,871 98,864,818 
กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 0.074 1.18 0.65 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 303,000,000 151,500,000 151,500,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุน้ (บาท) 0.05 1.111112 0.32 
รวม จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 15,150,000 168,333,468 48,480,000 
หุน้ปันผล - 151,500,000 - 
เงินปันผล 15,150,000 16,833,468 48,480,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ 68% 94% 49% 

 
คณะกรรมการของบริษทัจึงมีมติเสนอวา่ เนื#องจากเงินทุนสาํรองของบริษทัมีเท่ากบัจาํนวนที#กาํหนดตามขอ้บงัคบั จึง

ไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรอง และในรอบปี 2558 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้22,323,876 บาท จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้นเพื#อพิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผล จากผลการดาํเนินงานในปี 2558 และ กาํไรสะสมใน
อตัราหุน้ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์ รวมมูลคา่ทั งสิ น 15,150,000 บาท ทั งนี การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที#ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็น
ร้อยละ 68 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้ ซึ# งเป็นอตัราที#เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที#กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดย
บริษทัฯ กาํหนดให้วนัที# 21 เมษายน 2559 เป็นวนักาํหนดรายชื#อผูถื้อหุ้นเพื#อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  และปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที# 22 เมษายน 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที# 4 พฤษภาคม 2559  
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้#ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 

มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นเงินสาํรอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.05 บาท ( ห้าสตางค ์)  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี   
 เห็นดว้ย ........... . 227,044,766......... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 5  พจิารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ เสนอตอ่ที#ประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 
ค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจาํเป็นและสมควร ให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอที#จะรักษา
กรรมการที#มีคุณสมบติัตามความตอ้งการ โดยขอใหน้าํเงินจาํนวน จาํนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ โดย
จาํนวน 3,480,000 เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 บาท เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษทั
ฯ เห็นสมควรเสนอใหที้#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี  
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

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

จาํนวนกรรมการ 9 10 10 
2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 640,000 640,000 600,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

ค่าเบี"ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั ง/คน)    

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ 
             นายชลอ เฟื# องอารมย ์

20,000 20,000 20,000 

           - กรรมการ 
             มีจาํนวนทั งสิ น 8 ท่าน 

15,000 15,000 15,000 

     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

15,000 15,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี# ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษีผล 

15,000 15,000 15,000 

*ไม่มีคา่ตอบแทนอื#น 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้#ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม   
 

มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมมีมติอนุมติัคา่บาํเหน็จกรรมการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี   
            เห็นดว้ย .............. 227,044,766........ เสียง     คิดเป็น....100.......%  
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 

วาระที� 6      พจิารณาเลอืกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ  แถลงต่อที#ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดไวว้า่ ในการ
ประชุมสามญัประจาํปีทุกครั งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ#งในสาม ของกรรมการทั งหมด ซึ# งในปี 2559 มี
กรรมการครบกาํหนดที#จะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน คือ 
 1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์              กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
              2. นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ                     กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
              3. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกูร              กรรมการและเลขานุการบริษทั 
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 ตามที#คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื#อบุคคล
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ ตั งแตว่นัที# 7 มกราคม 2559 ถึงวนัที# 15 กมุภาพนัธ์ 
2559 ซึ#งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื#อบุคคล เพื#อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแตอ่ยา่งใด  
 คณะกรรมการ จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลที#มีความรู้ความสามารถ เพื#อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯตอ่ไป 
โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความเชี#ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังาน เห็นสมควรพิจารณาแตง่ตั ง
กรรมการซึ#งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั ง 3 ท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ#ง ทั งนี ประวติัของกรรมการ
ที#ไดรั้บการเสนอชื#อในครั งนี  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
            เนื#องจากนางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการที#ไดรั้บการเสนอชื#อในครั งนี  ถือหุน้ในบริษทั 4,725,384 หุน้ และ      นาง
สุณีย ์ ธีราวทิยางกรู  กรรมการที#ไดรั้บการเสนอชื#อในครั งนี  ถือหุน้ในบริษทั 18,000 หุน้ เพื#อความโปร่งใสในวาระนี จึงของด
ออกเสียง 

ท่านประธานขอใหที้#ประชุมพิจารณาแตง่ตั งกรรมการที#ไดรั้บการเสนอชื#อดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ#งวาระ 
เป็นรายบุคคล 
มตทิี�ประชุม        ที#ประชุมมีมติเลือกตั งกรรมการทั ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ#ง เป็นรายบุคคลดว้ย
คะแนนเสียงดงันี   
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์
 เห็นดว้ย .............. 227,044,766........ เสียง     คิดเป็น....100..........% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-..............% 
 งดออกเสียง.......................................เสียง                 คิดเป็น....................%  
 นางสุเทพี อศัวะธนกลุ 
            เห็นดว้ย ............ .222,319,382......... เสียง     คิดเป็น......97.92.....% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-..............% 
 งดออกเสียง........ 4,725,384...............เสียง คิดเป็น.......2.08......% 
 นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู 
 เห็นดว้ย ............ 227,026,766.......... เสียง     คิดเป็น......99.99......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-..............% 
 งดออกเสียง.............18,000...............เสียง                 คิดเป็น......0.01......% 
  

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

พิจารณาแต่งตั งจากที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั งที# 22 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2558 ซึ# งบดันี ครบกาํหนดเวลา
แลว้ จึงเสนอใหที้#ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2559 โดยเสนอให ้      
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1) นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4172 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4499 และ/หรือ   
3) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิS วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4951  

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ#งโดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ#งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ          นอกจากนี ขอใหที้#ประชุมพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทน
แก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,730,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที#เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี   
                       หน่วย : บาท 
 ปี 2559 ปี 2558 เพิ#มขึ น ร้อยละ 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ นสุด วนัที# 31 ธนัวาคม 
2559 

780,000 660,000 120,000 18.18 

2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 450,000 450,000 -  
3. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี#ยง  
    ณ 30 มิถุนายน 2559           

150,000 150,000 
 

-  

4. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี#ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม 2559          

350,000 350,000 -  

   รวมทั งสิ นเป็นเงิน     1,730,000 1,610,000 120,000 7.45 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบัญชีปี 2558 กบัการให้บริการของบริษทัผู ้
ตรวจสอบบญัชีอื#น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัที#มีชื#อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล และมี
ส่วนร่วมในการใหค้วามคิดเห็นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในการเริ#ม
ใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี#ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีให้กบับริษทัประกนัวินาศภยัอีก
หลายแห่ง ทั งยงัไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูที้#เกี#ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ#งคา่สอบบญัชีในปี 2559 ที#เพิ#มขึ นเป็นจาํนวน 120,000- บาท หรือประมาณร้อยละ 7.45 นี  
จึงถือวา่เป็นราคาที#เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอตอ่ที#ประชุมผูถื้อหุน้เพื#อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป โดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคล
หนึ#งดงัรายนามตอ่ไปนี เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 
 
ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที# จาํนวนปีที#สอบบญัชีใหบ้ริษทั 
นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 2  

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิS วาณิชย ์ 4951 - ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบใน  
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  
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ท่านประธาน ไดข้อใหที้#ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 
มตทิี�ประชุม     พิจารณาเลือก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  โดย นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต 
และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิS วาณิชย ์เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทั ในปี 2559 โดยคิดคา่สอบบญัชีเป็นเงินทั งสิ น 1,730,000.-
บาท (หนึ#งลา้นเจ็ดแสนสามหมื#นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี   
 เห็นดว้ย ............. 227,044,766........ เสียง     คิดเป็น....100.......% 
           ไมเ่ห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 8  ท่านประธานไดส้อบถามที#ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื#องอื#นๆ เพื#อพิจารณาหรือไม่  
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื#องอื#นใดใหที้#ประชุมพิจารณาอีก  จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

อาสาพิทกัษสิ์ทธิS  ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย : รายไดส่้วนหนึ#งของบริษทัขึ นกบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ# ง

เมื#อตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัลง รายไดข้องบริษทัก็ลดลงดว้ย ใช่หรือไม่  

คุณจีรพนัธ์ : บริษทัฯ ลงทุนในตลาดทุน ตามสัดส่วนที# สาํนกังาน คปภ. กาํหนดไว ้ตามประกาศเรื#องการลงทุนประกอบธุรกิจ
อื#น ซึ#งกาํหนดใหล้งทุนในตราสารทุน ไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของ สินทรัพยล์งทุน ส่วนที#เหลือเป็นเงินฝากธนาคาร และ พนัธบตัร
รัฐบาล 
อาสาพิทกัษ ์: ขอทราบความคืบหนา้ในการขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั#น  
คุณจีรพนัธ์ : บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งเตรียมการจะยื#นขอรับการรับรองฯ ภายในไตรมาส นี   
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง :  ปีที#ผา่นมาบริษทัขาดทุนจากการรับประกนัภยั ปีนี บริษทัจะมีกาํไรจากการรับประกนัภยัหรือไม ่ 

คุณจีรพนัธ์ : สาเหตุที#ผลประกอบการดา้นการรับประกนัภยัลดลงในปีที#ผ่านมา เกิดจากตลาดประกนัภยัไม่มีการเติบโต ซึ# ง
เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมกบัยอดขายรถยนตก็์ลดลงดว้ย ทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งรักษาสัดส่วนทางการตลาดไว ้
ทาํให้ไม่สามารถปรับราคาเบี ยประกนัภยัเพิ#มได ้บริษทัฯ จึงตอ้งหานวตักรรมใหม่ๆ เพื#อรองรับการให้บริการ เพื#อจูงใจลูกคา้ 
นอกจากกลยทุธ์ดา้นราคา  
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง :  การลงทุนส่วนใหญข่องบริษทัฯ อยูใ่นตลาดเงิน ในภาวะปัจจุบนัที#ดอกเบี ยลดลง การลงทุนในตลาดทุนก็มี

ผลตอบแทนที#ลดลง รวมกบัตลาดประกนัภยั ไม่เติบโต จะส่งผลใหไ้ดปั้นผลนอ้ยลงในปีหนา้หรือไม่  

คุณจีรพนัธ์ : ตลาดเงินมีแนวโนม้อตัราดอกเบี ยที#ลดลง ปัจจุบนัสมาคมประกนัวินาศภยัไทย ไดมี้การเสนอให้สาํนกังาน คปภ.
พิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบดา้นการลงทุนให้เหมาะสมมากขึ น ส่วนดา้นตลาดทุน ที#มีผลตอบแทนลดลงนั น มีสาเหตุมาจาก
การปรับมูลคา่ยติุธรรม หรือ (mark to market) เป็นส่วนใหญ ่
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ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง :  ขอทราบรายละเอียดผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ของบริษทัฯ วา่มีอะไรบา้ง โครงการประกนัขา้วนาปีที#ร่วมกบัรัฐบาลมี

ผลตอบแทนอยา่งไร  

คุณจีรพนัธ์ : โครงการประกนัขา้วนาปี ผลประกอบการ ปี 2557 ค่อนขา้งดี และ ปี 2558 ก็คาดวา่น่าจะดี เช่นกนั และทาง

โครงการก็ไดมี้การทาํประกนัภยัตอ่ เพื#อรองรับความเสี#ยงเป็นที#เรียบร้อยแลว้  

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง :  ประกนัเติมเงิน ซึ#งเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทั มีผลตอบรับอยา่งไรบา้ง 

คุณจีรพนัธ์ : ผลิตภณัฑใ์หม ่ประกนัรถเติมเงิน ออกเมื#อ 18 มีนาคม 2559 มีผลตอบรับตามที#คาดหมายไว ้ 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง :  บริษทัฯ ตอ้งพึ#งพิงรายไดจ้ากการลงทุนมาก บริษทัมีความคาดหวงัผลตอบแทนอยา่งไรบา้ง  

คุณจีรพนัธ์ : การลงทุน มีความผนัผวน ทั งตลาดไทย และ ตลาดโลก บริษทัฯ จึงเลือกที#จะลงทุนโดยการตั งกอง private fund 
เพื#อจดัจา้งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมเป็นผูบ้ริหารการลงทุน เนื#องจากมีความชาํนาญดา้นการลงทุนมากกวา่   
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง :  แนวโนม้ของธุรกิจประกนัภยัมีการควบรวมมากขึ น บริษทัฯ มีโครงการที#จะควบรวมหรือไม่  

คุณจีรพนัธ์ :  ธุรกิจประกนัภยัยงัมีแนวโนม้ที#จะขยายตวั เนื#องจากอตัราเบี ยประกนัตอ่รายไดป้ระชาชาติของไทย ยงัคอ่นขา้งตํ#า
มาก จึงยงัมีช่องทางที#จะขยายตวัไดอี้ก ส่วนเรื#องการควบรวม ขึ นอยูก่บัปัจจยั หลายๆ ดา้น และความเหมาะสม  
 
ท่านประธานไดแ้จง้ตอ่ที#ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั งที# 23/2559 นี  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
เมื#อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ#มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที#ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
 
 ปิดประชุมเวลา 15.48 น. 
      
      
 
           ลงชื#อ     
                                                                                                                       (นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ)์                                                                                                                 
                       ประธานที#ประชุม 
 


