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1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
5. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
7. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือ
หุน้ ให้มาประชุมแทน รวม 35 ราย นับจานวนหุน้ ที่ถือ 2,911,544 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.53% จากจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้ท้ งั หมด 6,000,000 หุน้ ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
บมจ. 21 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูแ้ นะนา
กรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่ วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออก
เสี ยงเพื่อลงมติ ดังนี้
- ตามข้อบังคับบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
- เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่
ไม่ เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เท่านั้น ยกมือเพื่อขอบัตรลงคะแนนเสี ยง โดยจะนาคะแนนเสี ยง
ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะ
ถือเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
- ในแต่ละวาระหากไม่มีผใู ้ ดคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรื อ
คณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติ เห็นด้ วยหรืออนุมตั ิ
จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ บมจ. 20
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 20 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2556 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอ
แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวประการใดหรื อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ เสนอแนะและท้วงติงการบันทึกรายงานการประชุมดังนี้
- นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร เสนอแนะให้ระบุชื่อผูส้ อบถาม เสนอแนะหรื อแสดงความเห็น ลงใน
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย

-2นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวว่าจะระบุชื่อผูส้ อบถาม เสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นลง
ในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 21 นี้
- นายเอกชัย พิพิธเวช ท้วงติงที่รายงานการประชุมมิได้บรรจุคาถามของตน ว่าเมื่อ 20 กว่าปี ก่อน หุน้
บริ ษทั เสนอขายที่ 170 บาท ตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนต่า
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอขอแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ที่ บมจ.20 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามแก้ไขด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 2,911,544
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2556 เพือ่ ทราบ
ประธานได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2556
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุ ปว่า ในปี 2556 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 249.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 55.57 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แล้ว มีรายได้จากการรับ
ประกันภัย 170.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 51.21 มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 117.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อนร้อยละ 20.50 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน 58.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.00 ทาให้มีผลขาดทุนจากการรับ
ประกันภัย 5.48 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 85.72 มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 30.45 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 59.46 หลังหักเงินสมทบและภาษีเงินได้ บริ ษทั มีกาไรสุทธิ 1.83 ล้านบาท หรื อกาไรต่อหุน้ 0.30 บาท
ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 797.49 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จานวน 72.39 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.32 มีหนี้สินรวม 253.95 ล้านบาทลดลง 30.45 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
10.71 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีจานวนทั้งสิ้น 543.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.16 คิดเป็ นมูลค่าหุน้ ละ 90.59 บาท ณ สิ้นปี
2556 บริ ษทั มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) อยูท่ ี่ 362.78%
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่ ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจาปี 2556 ซึ่งได้
จัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามในวาระนี้อย่างไรหรื อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบริ หารงานของบริ ษทั ว่าจะเน้นทางด้านใด และใน
ปี 2557 คาดว่าจะขาดทุนจากการรับประกันภัยหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวว่าบริ ษทั เน้นการบริ หารงานในทุกด้าน ทั้งการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมต้นทุน
การดาเนินงาน การรับประกันภัยพยายามเน้นประเภทที่มีความเสี่ ยงต่า เพื่อให้เกิดการขยายธุรกิจเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง
ต่อไป และในปี 2557 หากธุรกิจดาเนินการเป็ นไปตามปกติ คาดว่าจะไม่ขาดทุนจากการรับประกันภัย

-3- นายเอกชัย พิพิธเวช บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยค้างรับค่อนข้างสูง อยากจะให้เพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
จัดเก็บเบี้ยประกันภัย ซึ่งบางประเภทค้างรับเกิน 1 ปี
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่า บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับ และคอยดูแลอยู่
ตลอดเวลาไม่ให้เกินค่าที่ยอมรับได้ (ตามกาหนดของสานักงาน คปภ.)
- นายธณัฐ เตชะเลิศ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่เติบโตขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา อยากทราบว่าบริ ษทั ดาเนินการอย่างไร
แนวโน้มการเติบโตนี้จะมีผลต่อเนื่องจนถึงปี 2557 หรื อไม่ และการขยายตลาดกับห้างสรรพสิ นค้ามีประมาณเท่าไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่า เบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่เติบโตขึ้นเป็ นผลจากการดาเนินการขยายธุรกิจกับนายหน้า
นิติบุคคล ส่วนการขยายตลาดกับห้างสรรพสิ นค้าบริ ษทั เพิ่งจะเริ่ มดาเนินการเมื่อปลายปี ที่แล้ว คาดว่าปี 2557 นี้จะเติบโต
ต่อเนื่องแต่ไม่มากเท่าปี ที่แล้ว
- นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ตั้งข้อสังเกตเรื่ องค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง รายได้เข้ามาน้อยกว่า บริ ษทั น่าจะ
เน้นเรื่ องการขายผ่านสื่ อ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
กรรมการผูจ้ ดั การ รับที่จะนาคาแนะนาของผูถ้ ือหุน้ ไปพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
- นายเอกชัย พิพิธเวช สอบถามเรื่ องผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 S หมายความว่าอย่างไร ผลตอบ
รับเป็ นอย่างไร
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายยานยนต์ ชี้แจงว่า ประเภท 3 S เป็ นผลิตภัณฑ์แบบ
ประหยัด ให้ความคุม้ ครองกับรถคู่กรณี ตัวรถของผูเ้ อาประกันภัยไม่คุม้ ครอง แต่คุม้ ครองผูโ้ ดยสารในรถของผูเ้ อา
ประกันภัย ผลตอบรับยังอยูใ่ นขั้นเริ่ มต้น เพราะเพิ่งเริ่ มเมื่อปลายปี ที่แล้ว
หลังจากได้ตอบข้อซักถามแล้วที่ประชุมจึงมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 2,911,544
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล
ประธานได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าในปี 2556 บริ ษทั มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จานวน 1.83 ล้านบาท ตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
แล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั จานวน 6 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.50 บาท คิดเป็ นร้อยละ 492.61 ของกาไรสุทธิ โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
23 พฤษภาคม 2557
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- นายเอกชัย พิพิธเวช การจ่ายเงินปั นผลพิจารณาจากอะไร เพราะกาไรต่อหุน้ น้อย หรื อเป็ นเพราะมีกาไรคง
เหลือจากปี ก่อน
กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวว่า เนื่องจากบริ ษทั มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรอยูพ่ อสมควร จึงนามาเสนอเพื่อจ่ายเงิน
ปั นผลในครั้งนี้

-4- นายธณัฐ เตชะเลิศ ขอสอบถามเรื่ อง RBC และขอให้อธิบายเรื่ องเงินสดที่นาไปลงทุนในสิ นทรัพย์มี
อะไรบ้าง และสาเหตุที่นาเงินไปฝากธนาคารทั้ง ๆ ที่ดอกเบี้ยน้อยกว่า
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่า RBC (Risk-Based Capital) หรื อการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง ใช้ในการ
คานวณค่าของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย ซึ่งปั จจุบนั สานักงาน คปภ. กาหนดให้
ไม่ต่ากว่า 140 % ส่วนด้านการลงทุนบริ ษทั จะนาเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนธุรกิจกัน นอกจากนี้บริ ษทั ลงทุน
ในตราสารทุน ตราสารหนี้ และการให้กยู้ มื เงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ตามประกาศของสานักงาน คปภ. “เรื่ อง
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556”
- นายธนิสร์ศร ลิ้มภัทรกุลโรจน์ (ผูร้ ับมอบฉันทะ) เนื่องจากตลาดปั จจุบนั มีการแข่งขันสูงมาก บริ ษทั เล็ก ๆ
อยูล่ าบาก สานักงาน คปภ.มีนโยบายช่วยเหลือบริ ษทั ประกันวินาศภัยผ่อนผันเรื่ องน้ าท่วม ในอนาคตบริ ษทั มีแนวโน้มจะ
ควบรวมหรื อเป็ นพันธมิตรกับต่างชาติหรื อไม่ ต่อไป คปภ.จะกาหนดเรื่ องทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริ ษทั วางแผนไว้
อย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวว่า บริ ษทั ยังไม่เห็นความจาเป็ นเรื่ องการควบรวมหรื อเป็ นพันธมิตรกับต่างชาติ
ด้านสานักงาน คปภ. ปั จจุบนั กาหนดให้บริ ษทั ประกันวินาศภัยต้องดารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่
ต่ากว่า 140% ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 CAR ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 362.78%
- นายธณัฐ เตชะเลิศ ปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีการบันทึกเบี้ยประกันภัยรับสูงมาก ในปี ต่อ ๆ ไปจะเพิ่มมากขึ้น
บริ ษทั จะทาอย่างไรกับส่วนที่เพิ่มขึ้น
กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวว่า บริ ษทั จะนาไปหาประโยชน์ในด้านการลงทุน
- นายเอกชัย พิพิธเวช ในอดีตบริ ษทั เคยฝากเงินกับธนาคารทหารไทย ปั จจุบนั ฝากเงินไว้กบั ธนาคารไหน
ปริ มาณเท่าใดเป็ นข้อตกลงเหมือนกับธนาคารทหารไทยหรื อไม่ หุน้ ที่ลงทุนเป็ นหุน้ อะไร ของบริ ษทั ไทยรี ยงั มีอยู่
หรื อไม่ มีฝ่ายบริ หารดูแลเรื่ องการลงทุนและมีกาไรมากน้อยเพียงใด
กรรมการผูจ้ ดั การ เรี ยนว่า บริ ษทั ยังดาเนินนโยบายเงินฝากกับธนาคารที่มีการแลกเปลี่ยนธุรกิจต่อกัน ส่วน
ด้านการลงทุน บริ ษทั มีคณะกรรมการลงทุนดูแลรับผิดชอบและหุน้ ที่บริ ษทั ลงทุนส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มธนาคาร
กลุ่มพลังงานและกลุ่มประกันภัย ซึ่งรวมถึงบริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อด้วย
- นายธนิสร์ศร ลิ้มภัทรกุลโรจน์ บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายการลงทุนอยูป่ ระมาณเท่าไร
กรรมการผูจ้ ดั การ เรี ยนว่า บริ ษทั มีนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ ยงต่า ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็ น
ไปตามที่กฎหมายกาหนด
หลังจากได้ตอบข้อซักถามแล้วที่ประชุมจึงมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 2,911,544
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่า การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจาก

-5ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่ วมของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2557 ดังรายละเอียดเปรี ยบเทียบตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญ
ประชุมที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้าแล้วคือ
องค์ประกอบค่าตอบแทน
2557
2556
คณะกรรมการ
เบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จ

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
360,000 บาท โดยกาหนดจาก
อัตราร้อยละ 4 ของเงินปั นผล
จ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 50

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
720,000 บาท โดยกาหนดจาก
อัตราร้อยละ 4 ของเงินปั นผล
จ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 50

คณะกรรมการตรวจสอบ
เบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ
15,000 บาท / คน / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น
หรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าเบี้ยประชุมและค่าบาเหน็จ
คณะกรรมการตามเสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 2,911,544
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
และไม่เกิน 15 คน และกรรมการจานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน และกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในปี นี้มีจานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน
ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว

-6กรรมการผูจ้ ดั การได้เสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
กรรมการ
1. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

คะแนนเสี ยง

ร้อยละ

2,911,544
2,911,544

100
100

คะแนนเสี ยง

-

ร้อยละ

งดออกเสี ยง
คะแนนเสี ยง

ร้อยละ

-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2557
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ
แจ้งว่าเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั
คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีกบั สภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดังนี้
รายชื่อ
เลขที่ใบอนุญาต
1. นางสุวมิ ล กฤติยาเกียรณ์
2982
และ / หรื อ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
5599
และ / หรื อ
3. นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์
3104
และ / หรื อ
4. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร
8125
ในปี 2557 นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ จะเป็ นผูล้ งนามในรายงานการสอบบัญชีของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน
ของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และ / หรื อ มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอ
พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 จานวนเงิน 950,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
2557
2556
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 100,000 บาท x 3 ไตรมาส
300,000
255,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
450,000
350,000 บาท
ค่าสอบทานและตรวจสอบรายงานการดารงเงินกองทุน งวด
6 เดือน และปลายงวด
200,000
170,000 บาท
ค่าประเมินระบบการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบตั ิการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
75,000 บาท
รวม
950,000
850,000 บาท

-7ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
- นายฤทธิ ชยั หยิบเจริ ญพร สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 ซึ่ งต่างจากปี 2556 ประมาณ 11.76%
ขอทราบสาเหตุการเพิ่มค่าตรวจสอบบัญชี
นายศิวะชัย โคมทองสถิตย์ (ผูแ้ ทนผูต้ รวจสอบบัญชี) ได้ช้ ีแจงว่า สาเหตุที่ค่าตรวจสอบบัญชี เพิ่มขึ้นเพราะ มี
พรบ.ออกใหม่ มาตรฐานบัญชี ฉบับใหม่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น และกฎระเบียบข้อบังคับของสานักงาน คปภ. เพิ่มมากขึ้น
ด้วย
หลังจากได้ตอบข้อซักถามแล้ว ที่ ประชุมมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤติยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขที่ 2982 และ / หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ / หรื อ นางวิไล
รัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 3104 และ / หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2557 และอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนเป็ นเงิน 950,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 2,911,544
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั เพือ่ พัฒนาให้
เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
มีผถู ้ ือหุน้ ได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- นายธณัฐ เตชะเลิศ ปริ มาณงานที่พ่ งึ พิงลูกค้ารายใหญ่มีมากน้อยเท่าไร และเริ่ มตั้งแต่เมื่อใด Loss Ratio
เป็ นอย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ เรี ยนว่า ลูกค้ารายใหญ่มี 1 ราย และยังอยูใ่ นระยะแรกไม่สามารถคานวณ LOSS RATIO
ได้ แต่จนถึงปั จจุบนั อยูใ่ นเกณฑ์ดี
- นายเอกชัย พิพิธเวช หุน้ บริ ษทั เสนอขายที่ 170 บาท ตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทุนแล้วได้รับผลตอบ
แทนต่า หุน้ ส่วนใหญ่ลงทุนแล้วผลตอบแทนจะเพิม่ ขึ้น
กรรมการผูจ้ ดั การ เรี ยนว่า บริ ษทั เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2535 และได้มีการจ่ายเงินปั นผลทุกปี ยกเว้น
ปี 2555 จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 ทาให้บริ ษทั มีผลขาดทุน และเงินปันผลทุกปี จะอยูใ่ นอัตราที่สูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ด้วยสภาพการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยที่มีแนวโน้มสูงยิง่ ขึ้น บริ ษทั มีแผนงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการขยายธุรกิจอย่างมัน่ คงต่อไป
- นายธณัฐ เตชะเลิศ เสนอแนะว่าราคาหุน้ ไม่ใช่ปัจจัยหลัก อยูท่ ี่ผลการดาเนินงานจะเป็ นตัวชี้วดั ว่าราคา
หุน้ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร อาจต้องยอมรับว่าบริ ษทั โตไม่ทนั ตลาด ขอเสนอว่าน่าจะปรึ กษามืออาชีพเพื่อขยายตลาด
หรื อด้านโฆษณา และช่องทางการจาหน่ายใหม่ ๆ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แสดงความขอบคุณที่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ และจะนาคาเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ
ตามความเหมาะสม
- นางหยาดอรุ ณ รัศมีเศรษฐ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูแ้ ทนจากสมาคมผูล้ งทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับ
การเตรี ยมความพร้อมของบริ ษทั เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตเพื่อนาไปสู่ข้ นั ตอนที่เป็ นรู ปธรรม และได้เสนอแนะ
ว่าในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งต่อไปควรจะมีการเปรี ยบเทียบงบกาไรขาดทุนย้อนหลัง 3 ปี

-8กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่า บริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริ ตในองค์กร โดยได้
ร่ วมมือกับบริ ษทั ในสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตั้งแต่ปี 2556
ส่วนข้อเสนอแนะเรื่ องการนาตัวเลขกาไรขาดทุน
เปรี ยบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ลงในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งต่อไป จะรับไปพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องอื่นใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละ
เวลามาร่ วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ.........................................................................ประธานที่ประชุม
( นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา )

ลงชื่อ.........................................................................บันทึก
(
นายสุกิจ จรัญวาศน์
)
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ

