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   นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ อยธุยา  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 
  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บดัน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้ใหม้าประชุมแทน รวม 35  ราย  นบัจ านวนหุน้ท่ีถือ  2,911,544  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 48.53%  จากจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด 6,000,000  หุน้  ซ่ึงครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  จึงขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
บมจ. 21  โดยก่อนเขา้สู่วาระการประชุม  ประธานไดม้อบให ้ นายสุกิจ  จรัญวาศน ์   กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูแ้นะน า
กรรมการ  ผูบ้ริหารของบริษทั  และผูแ้ทนผูส้อบบญัชี  ท่ีเขา้ร่วมประชุม  พร้อมกบัช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการออก
เสียงเพ่ือลงมติ  ดงัน้ี 

-  ตามขอ้บงัคบับริษทั  ใหผู้ถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
-  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ี  

 ไม่เห็นด้วย   และ  งดออกเสียง  เท่านั้น  ยกมือเพ่ือขอบตัรลงคะแนนเสียง  โดยจะน าคะแนนเสียง 
ท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะ
ถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

- ในแต่ละวาระหากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  นอกเหนือจากท่ีประธานหรือ 
คณะกรรมการเสนอ  ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้มีมติ  เห็นด้วยหรืออนุมตั ิ

จากนั้นประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามวาระการประชุม   ดงัน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น  คร้ังที ่บมจ. 20  
  ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี บมจ. 20 เม่ือวนัท่ี 30  
เมษายน  2556   ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  และไดส้อบถามท่ีประชุมวา่  มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
แกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าวประการใดหรือไม่ 
                               มีผูถื้อหุน้เสนอแนะและทว้งติงการบนัทึกรายงานการประชุมดงัน้ี  
  -  นายฤทธิชยั  หยบิเจริญพร  เสนอแนะใหร้ะบุช่ือผูส้อบถาม เสนอแนะหรือแสดงความเห็น ลงใน
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 
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  นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ กล่าววา่จะระบุช่ือผูส้อบถาม เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นลง
ในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี บมจ. 21 น้ี 
  -  นายเอกชยั  พิพิธเวช  ทว้งติงท่ีรายงานการประชุมมิไดบ้รรจุค าถามของตน วา่เม่ือ 20 กวา่ปีก่อน หุน้
บริษทัเสนอขายท่ี 170 บาท ตอนเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ลงทุนแลว้ไดรั้บผลตอบแทนต ่า 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอขอแกไ้ขแลว้ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี  บมจ.20   เม่ือวนัท่ี 30  เมษายน 2556  ตามแกไ้ขดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี      
  เห็นดว้ย        2,911,544    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  ไม่มี 
  งดออกเสียง  ไม่มี 
 
วาระที ่2  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2556  เพือ่ทราบ                       
 ประธานไดม้อบให ้ กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 
 กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานสรุปวา่ ในปี 2556  บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 249.41  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 
ก่อนร้อยละ 55.57 หลงัหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ลว้ มีรายไดจ้ากการรับ
ประกนัภยั  170.40  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 51.21  มีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  117.44  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนร้อยละ  20.50   ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  58.43  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  9.00  ท าใหมี้ผลขาดทุนจากการรับ
ประกนัภยั  5.48  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 85.72  มีรายไดจ้ากการลงทุน  และรายไดอ่ื้น 30.45 ลา้นบาท  ลดลง 
ร้อยละ  59.46  หลงัหกัเงินสมทบและภาษีเงินได ้ บริษทัมีก าไรสุทธิ  1.83  ลา้นบาท หรือก าไรต่อหุน้ 0.30 บาท    
 ดา้นฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัมีสินทรัพยร์วม  797.49  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน    
จ านวน 72.39  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.32   มีหน้ีสินรวม   253.95  ลา้นบาทลดลง   30.45  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ   
10.71   ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวนทั้งส้ิน  543.55  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.16   คิดเป็นมูลค่าหุน้ละ 90.59  บาท  ณ ส้ินปี 
2556  บริษทัมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  (Capital Adequacy Ratio)  อยูท่ี่ 362.78% 
 
  วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ    จึงไม่ต้องมกีารลงมต ิ
  
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556 
                ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ท่ีผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั  และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2556  ซ่ึงได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีท่านผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามในวาระน้ีอยา่งไรหรือไม่ 
 มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
                -  นายฤทธิชยั  หยบิเจริญพร  ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการบริหารงานของบริษทัวา่จะเนน้ทางดา้นใด และใน
ปี  2557 คาดวา่จะขาดทุนจากการรับประกนัภยัหรือไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการ  กล่าววา่บริษทัเนน้การบริหารงานในทุกดา้น  ทั้งการบริหารความเส่ียง และการควบคุมตน้ทุน
การด าเนินงาน  การรับประกนัภยัพยายามเนน้ประเภทท่ีมีความเส่ียงต ่า  เพ่ือใหเ้กิดการขยายธุรกิจเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง
ต่อไป  และในปี 2557  หากธุรกิจด าเนินการเป็นไปตามปกติ คาดวา่จะไม่ขาดทุนจากการรับประกนัภยั 
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  -   นายเอกชยั  พิพิธเวช  บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับค่อนขา้งสูง  อยากจะใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บเบ้ียประกนัภยั  ซ่ึงบางประเภทคา้งรับเกิน 1 ปี 
 กรรมการผูจ้ดัการ  ช้ีแจงวา่  บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการติดตามเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  และคอยดูแลอยู ่
ตลอดเวลาไม่ใหเ้กินค่าท่ียอมรับได ้ (ตามก าหนดของส านกังาน คปภ.) 
 -   นายธณฐั  เตชะเลิศ   เบ้ียประกนัภยัรถยนตท่ี์เติบโตข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา อยากทราบวา่บริษทัด าเนินการอยา่งไร 
แนวโนม้การเติบโตน้ีจะมีผลต่อเน่ืองจนถึงปี 2557 หรือไม่  และการขยายตลาดกบัหา้งสรรพสินคา้มีประมาณเท่าไร 
 กรรมการผูจ้ดัการ  ช้ีแจงวา่  เบ้ียประกนัภยัรถยนตท่ี์เติบโตข้ึนเป็นผลจากการด าเนินการขยายธุรกิจกบันายหนา้ 
นิติบุคคล  ส่วนการขยายตลาดกบัหา้งสรรพสินคา้บริษทัเพ่ิงจะเร่ิมด าเนินการเม่ือปลายปีท่ีแลว้  คาดวา่ปี 2557 น้ีจะเติบโต 
ต่อเน่ืองแต่ไม่มากเท่าปีท่ีแลว้ 
 -  นายฤทธิชยั  หยบิเจริญพร  ตั้งขอ้สงัเกตเร่ืองค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานสูง  รายไดเ้ขา้มานอ้ยกวา่   บริษทัน่าจะ 
เนน้เร่ืองการขายผา่นส่ือ เพ่ือลดคา่ใชจ่้าย 
 กรรมการผูจ้ดัการ  รับท่ีจะน าค าแนะน าของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
 -  นายเอกชยั  พิพิธเวช  สอบถามเร่ืองผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 3 S  หมายความวา่อยา่งไร ผลตอบ 
รับเป็นอยา่งไร 
    นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู  กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายยานยนต ์ ช้ีแจงวา่ ประเภท 3 S  เป็นผลิตภณัฑแ์บบ 
ประหยดั  ใหค้วามคุม้ครองกบัรถคู่กรณี  ตวัรถของผูเ้อาประกนัภยัไม่คุม้ครอง  แตคุ่ม้ครองผูโ้ดยสารในรถของผูเ้อา
ประกนัภยั  ผลตอบรับยงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้   เพราะเพ่ิงเร่ิมเม่ือปลายปีท่ีแลว้ 

หลงัจากไดต้อบขอ้ซกัถามแลว้ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย      2,911,544   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  ไม่มี 
  งดออกเสียง  ไม่มี 
                                                                                      
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานไดม้อบให ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้วา่ในปี 2556 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดจ้ านวน 1.83  ลา้นบาท  ตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ   คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
แลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษทัจ านวน 6 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 492.61  ของก าไรสุทธิ  โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  
23 พฤษภาคม 2557  
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
 มีผูถื้อหุน้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 -  นายเอกชยั  พิพิธเวช การจ่ายเงินปันผลพิจารณาจากอะไร เพราะก าไรต่อหุน้นอ้ย หรือเป็นเพราะมีก าไรคง 
เหลือจากปีก่อน 
 กรรมการผูจ้ดัการ กล่าววา่ เน่ืองจากบริษทัมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรอยูพ่อสมควร  จึงน ามาเสนอเพ่ือจ่ายเงิน
ปันผลในคร้ังน้ี 
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 -  นายธณฐั  เตชะเลิศ   ขอสอบถามเร่ือง RBC  และขอใหอ้ธิบายเร่ืองเงินสดท่ีน าไปลงทุนในสินทรัพยมี์ 
อะไรบา้ง  และสาเหตุท่ีน าเงินไปฝากธนาคารทั้ง ๆ ท่ีดอกเบ้ียนอ้ยกวา่ 
 กรรมการผูจ้ดัการ  ช้ีแจงวา่  RBC (Risk-Based Capital) หรือการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง  ใชใ้นการ
ค านวณค่าของอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัประกนัวนิาศภยั  ซ่ึงปัจจุบนัส านกังาน คปภ. ก าหนดให้
ไม่ต ่ากวา่ 140 %  ส่วนดา้นการลงทุนบริษทัจะน าเงินฝากสถาบนัการเงินเพ่ือแลกเปล่ียนธุรกิจกนั  นอกจากน้ีบริษทัลงทุน 
ในตราสารทุน  ตราสารหน้ี   และการใหกู้ย้มืเงินโดยมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  ตามประกาศของส านกังาน คปภ.  “เร่ือง 
การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2556” 
 -  นายธนิสร์ศร  ล้ิมภทัรกลุโรจน ์(ผูรั้บมอบฉนัทะ)   เน่ืองจากตลาดปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงมาก บริษทัเลก็ ๆ 
 อยูล่  าบาก  ส านกังาน คปภ.มีนโยบายช่วยเหลือบริษทัประกนัวนิาศภยัผอ่นผนัเร่ืองน ้ าท่วม ในอนาคตบริษทัมีแนวโนม้จะ
ควบรวมหรือเป็นพนัธมิตรกบัต่างชาติหรือไม่   ต่อไป คปภ.จะก าหนดเร่ืองทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท  บริษทัวางแผนไว้
อยา่งไร 
 กรรมการผูจ้ดัการ  กล่าววา่  บริษทัยงัไม่เห็นความจ าเป็นเร่ืองการควบรวมหรือเป็นพนัธมิตรกบัต่างชาติ 
ดา้นส านกังาน คปภ.  ปัจจุบนัก าหนดใหบ้ริษทัประกนัวนิาศภยัตอ้งด ารงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ 
ต ่ากวา่  140%  ซ่ึง ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  CAR  ของบริษทัอยูท่ี่  362.78% 
 -   นายธณฐั  เตชะเลิศ  ปีท่ีผา่นมาบริษทัมีการบนัทึกเบ้ียประกนัภยัรับสูงมาก ในปีต่อ ๆ ไปจะเพ่ิมมากข้ึน 
บริษทัจะท าอยา่งไรกบัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 กรรมการผูจ้ดัการ  กล่าววา่  บริษทัจะน าไปหาประโยชน์ในดา้นการลงทุน 
 -  นายเอกชยั  พิพิธเวช  ในอดีตบริษทัเคยฝากเงินกบัธนาคารทหารไทย  ปัจจุบนัฝากเงินไวก้บัธนาคารไหน 
ปริมาณเท่าใดเป็นขอ้ตกลงเหมือนกบัธนาคารทหารไทยหรือไม่  หุน้ท่ีลงทุนเป็นหุน้อะไร ของบริษทัไทยรียงัมีอยู ่
หรือไม่  มีฝ่ายบริหารดูแลเร่ืองการลงทุนและมีก าไรมากนอ้ยเพียงใด 
 กรรมการผูจ้ดัการ เรียนวา่ บริษทัยงัด าเนินนโยบายเงินฝากกบัธนาคารท่ีมีการแลกเปล่ียนธุรกิจต่อกนั  ส่วน 
ดา้นการลงทุน  บริษทัมีคณะกรรมการลงทุนดูแลรับผิดชอบและหุน้ท่ีบริษทัลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธนาคาร   
กลุ่มพลงังานและกลุ่มประกนัภยั ซ่ึงรวมถึงบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อดว้ย  
 -   นายธนิสร์ศร  ล้ิมภทัรกลุโรจน์  บริษทัตั้งเป้าหมายการลงทุนอยูป่ระมาณเท่าไร   
 กรรมการผูจ้ดัการ   เรียนวา่ บริษทัมีนโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า  ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม  และเป็น 
ไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                หลงัจากไดต้อบขอ้ซกัถามแลว้ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ย 
คะแนนเสียงดงัน้ี 
  เห็นดว้ย       2,911,544   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย   ไม่มี                                       
  งดออกเสียง  ไม่มี                                      
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
  ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการ แจง้วา่ การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   อยา่งไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก 
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ธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแลว้  เห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2557  ดงัรายละเอียดเปรียบเทียบตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้คือ 
              องคป์ระกอบค่าตอบแทน          2557                             2556 
 
 คณะกรรมการ 

เบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ              20,000 บาท  / คร้ัง              20,000  บาท / คร้ัง  
- กรรมการ               15,000 บาท / คน / คร้ัง            15,000 บาท / คน / คร้ัง 

         บ าเหน็จ                                                   360,000 บาท โดยก าหนดจาก         720,000 บาท โดยก าหนดจาก                             
                                                                         อตัราร้อยละ 4  ของเงินปันผล        อตัราร้อยละ 4 ของเงินปันผล 
                                                                         จ่าย  โดยใหป้ระธานกรรมการ       จ่าย โดยใหป้ระธานกรรมการ 
                                                                         ไดรั้บในอตัราสูงกวา่กรรมการ       ไดรั้บในอตัราสูงกวา่กรรมการ 
                                                                         ร้อยละ 50                                          ร้อยละ 50                                                                                          

คณะกรรมการตรวจสอบ  
เบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ  20,000 บาท / คร้ัง            20,000 บาท / คร้ัง 
- กรรมการ   15,000 บาท / คน / คร้ัง          15,000 บาท / คน / คร้ัง 

                       ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีท่านผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน
หรือไม่   
        ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าเบ้ียประชุมและค่าบ าเหน็จ
คณะกรรมการตามเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
  เห็นดว้ย     2,911,544   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  ไม่มี 
  งดออกเสียง  ไม่มี 
 
วาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
  กรรมการผูจ้ดัการแจง้วา่    ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
และไม่เกิน 15 คน  และกรรมการจ านวน 1 ใน 3  ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   
ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7 ท่าน  และกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในปีน้ีมีจ านวน 2  ท่าน  ไดแ้ก่ 

1. นายวรยทุธ     เจริญเลิศ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพนธ์     ฐิติพานิชยางกรู  กรรมการ 

 
คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง  

กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2  ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  และประวติัของกรรมการทั้ง 2  ท่าน 
ไดส่้งใหท่้านผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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  กรรมการผูจ้ดัการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
  ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ย 
คะแนนเสียงดงัน้ี 
 

                      กรรมการ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

1. นายวรยทุธ  เจริญเลิศ 
2. นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู 

2,911,544 
2,911,544     

100 
100 

- 
- 

 - 
- 

 

 
 
วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2557 
  ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
                                กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้วา่เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั  ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั    ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีกบัสภาวชิาชีพ ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547  โดยมีรายนามดงัน้ี 
  รายช่ือ                                                           เลขท่ีใบอนุญาต 

1. นางสุวมิล  กฤติยาเกียรณ์                     2982   และ / หรือ 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์   5599  และ / หรือ 
3. นางวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์    3104  และ / หรือ 
4. นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร    8125 

 
ในปี 2557  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์   จะเป็นผูล้งนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทั   ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน  
ของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธ์  หรือ  รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์  และ / หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั /  ผูบ้ริหาร  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   และเสนอ
พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557  จ านวนเงิน  950,000  บาท   มีรายละเอียดดงัน้ี 
                                                                                                                                       2557                 2556 

ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 100,000 บาท x 3 ไตรมาส        300,000   255,000  บาท 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี                                        450,000            350,000   บาท          
ค่าสอบทานและตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุน งวด 

            6 เดือน และปลายงวด            200,000    170,000   บาท           
      ค่าประเมินระบบการควบคุมภายในและระเบียบวธีิปฏิบติัการ 
      ลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั                            -                    75,000   บาท 
    รวม           950,000  850,000   บาท 
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 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 

- นายฤทธิชยั  หยิบเจริญพร  สอบถามเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557  ซ่ึงต่างจากปี 2556 ประมาณ 11.76%  
ขอทราบสาเหตุการเพ่ิมค่าตรวจสอบบญัชี    

นายศิวะชยั  โคมทองสถิตย ์  (ผูแ้ทนผูต้รวจสอบบญัชี)  ไดช้ี้แจงวา่  สาเหตุท่ีค่าตรวจสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนเพราะ มี 
พรบ.ออกใหม่    มาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่เปล่ียนแปลงมากข้ึน  และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังาน คปภ. เพ่ิมมากข้ึน
ดว้ย   

หลงัจากไดต้อบขอ้ซักถามแลว้  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวิมล  กฤติยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี  2982   และ / หรือ  นางสาวสมจินตนา    พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  5599  และ / หรือ    นางวิไล
รัตน์  โรจน์นครินทร์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  3104    และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์   มัง่จิตร   ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี  8125   แห่งบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557   และอนุมติั
ค่าตอบแทนเป็นเงิน  950,000  บาท  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     2,911,544   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย  ไม่มี 
งดออกเสียง  ไม่มี 

 
วาระที ่8  เร่ืองอืน่ ๆ 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัเพือ่พฒันาให ้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
 มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามประเด็นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 -  นายธณฐั  เตชะเลิศ  ปริมาณงานท่ีพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่มีมากนอ้ยเท่าไร  และเร่ิมตั้งแตเ่ม่ือใด  Loss Ratio 
เป็นอยา่งไร 
 กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนวา่  ลูกคา้รายใหญ่มี 1 ราย และยงัอยูใ่นระยะแรกไม่สามารถค านวณ  LOSS RATIO 
ได ้แต่จนถึงปัจจุบนัอยูใ่นเกณฑดี์   
 -  นายเอกชยั  พิพิธเวช   หุน้บริษทัเสนอขายท่ี 170 บาท ตอนเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์   ลงทุนแลว้ไดรั้บผลตอบ 
แทนต ่า  หุน้ส่วนใหญ่ลงทุนแลว้ผลตอบแทนจะเพ่ิมข้ึน 
 กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนวา่  บริษทัเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในปี 2535  และไดมี้การจ่ายเงินปันผลทุกปี  ยกเวน้ 
ปี 2555 จากเหตุการณ์มหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในปี 2554  ท าใหบ้ริษทัมีผลขาดทุน  และเงินปันผลทุกปีจะอยูใ่นอตัราท่ีสูง 
กวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคาร  ดว้ยสภาพการแข่งขนัในธุรกิจประกนัภยัท่ีมีแนวโนม้สูงยิง่ข้ึน  บริษทัมีแผนงาน 
ต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดการขยายธุรกิจอยา่งมัน่คงต่อไป 
 -  นายธณฐั  เตชะเลิศ  เสนอแนะวา่ราคาหุน้ไม่ใช่ปัจจยัหลกั อยูท่ี่ผลการด าเนินงานจะเป็นตวัช้ีวดัวา่ราคา 
หุน้จะเปล่ียนแปลงอยา่งไร  อาจตอ้งยอมรับวา่บริษทัโตไม่ทนัตลาด ขอเสนอวา่น่าจะปรึกษามืออาชีพเพ่ือขยายตลาด 
 หรือดา้นโฆษณา และช่องทางการจ าหน่ายใหม่ ๆ 
 กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้สดงความขอบคุณท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะ  และจะน าค าเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 
ตามความเหมาะสม  

-  นางหยาดอรุณ รัศมีเศรษฐ  อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูแ้ทนจากสมาคมผูล้งทุนไทย  สอบถามเก่ียวกบั
การเตรียมความพร้อมของบริษทัเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรม  และไดเ้สนอแนะ
วา่ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังต่อไปควรจะมีการเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนยอ้นหลงั 3 ปี 
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  กรรมการผูจ้ดัการ  ช้ีแจงวา่  บริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการต่อตา้นการทุจริตในองคก์ร  โดยได้
ร่วมมือกบับริษทัในสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ตั้งแตปี่ 2556  ส่วนขอ้เสนอแนะเร่ืองการน าตวัเลขก าไรขาดทุน
เปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี ลงในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังต่อไป  จะรับไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีไดส้ละ 
เวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดประชุม 
 
 
ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 

                                                                                                                                                                                      
      ลงช่ือ.........................................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                                       (        นายโสภณ   กลว้ยไม ้  ณ อยธุยา         ) 
                                                                                                       

                                                                                                                                    
                 ลงช่ือ.........................................................................บนัทึก 
                                                                                      (                  นายสุกิจ   จรัญวาศน์                     ) 
                                                                                    กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ 
 

 


