
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  บมจ. จรัญประกนัภยั 
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วนัพธุท่ี 29 เมษายน 2558 
ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค  ชั้น 2  อาคารโรงแรม  หอ้งรัชดา 1  ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

                                                                                 ............................................... 
เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 
  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บดัน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้ใหม้าประชุมแทน รวม 39 ราย  นบัจ านวนหุน้ท่ีถือ  2,468,983  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 41.15%  จากจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด 6,000,000  หุน้  ซ่ึงครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  จึงขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
บมจ. 22  โดยก่อนเขา้สู่วาระการประชุม  ประธานไดม้อบให ้นายสุกิจ  จรัญวาศน์   กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูแ้นะน ากรรมการ  
ผูบ้ริหารของบริษทั  ฝ่ายกฏหมาย และผูส้อบบญัชี  ท่ีเขา้ร่วมประชุม  พร้อมกบัช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการออกเสียงเพ่ือ
ลงมติ  ดงัน้ี 

-  ตามขอ้บงัคบับริษทั  ใหผู้ถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
-  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ี  

 ไม่เห็นด้วย   และ  งดออกเสียง  เท่านั้น  ยกมือเพ่ือขอบตัรลงคะแนนเสียง  โดยจะน าคะแนนเสียง 
ท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือ
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

- ในแต่ละวาระหากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  นอกเหนือจากท่ีประธานหรือ 
คณะกรรมการเสนอ  ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้มีมติ  เห็นด้วยหรืออนุมตั ิ

จากนั้นประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามวาระการประชุม   ดงัน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น  คร้ังที ่บมจ. 21  
  ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี บมจ. 21 เม่ือวนัท่ี  29  
เมษายน  2557   ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  และไดส้อบถามท่ีประชุมวา่  มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
แกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าวประการใดหรือไม่ 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอขอแกไ้ข  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี  บมจ. 21   เม่ือวนัท่ี 29  เมษายน 2557  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
  เห็นดว้ย    2,468,983   เสียง  คิดเป็นร้อยละ100 
  ไม่เห็นดว้ย      ไม่มี 
  งดออกเสียง    ไม่มี 
 
วาระที ่2  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2557  เพือ่ทราบ                       
 ประธานไดม้อบให ้ กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 
 กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานสรุปวา่ ในปี 2557 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 270.21  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน     
ร้อยละ 8.34   หลงัหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ลว้ มีเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 
189.76  ลา้นบาท  มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  205.11 ลา้นบาท   หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  190.80  ลา้นบาท
ท าใหมี้ผลก าไรจากการรับประกนัภยั  14.31  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 259.39  มีรายไดจ้ากการลงทุน  และรายได ้
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อ่ืน 30.84 ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ  9.16  หลงัหกัเงินสมทบและภาษีเงินได ้ บริษทัมีก าไรสุทธิ  21.59  ลา้นบาท หรือก าไรต่อ
หุน้ 3.60 บาท    
 ดา้นฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัมีสินทรัพยร์วม  810.38  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  จ านวน   
11.15  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.40   มีหน้ีสินรวม   232.13  ลา้นบาทลดลง  23.55  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  9.21  ส่วนของ  
ผูถื้อหุน้มีจ านวนทั้งส้ิน  578.25  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.39  คิดเป็นมูลค่าหุน้ละ  96.38  บาท  อตัราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน (CAR)   ณ  31 ธนัวาคม 2557  คิดเป็นร้อยละ 348.53   หรือเป็น  2.48  เท่า ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด 
 
  วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ    จึงไม่ต้องมกีารลงมต ิ
  
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 
                ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ท่ีผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั  และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2557  ซ่ึงได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีท่านผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามในวาระน้ีอยา่งไรหรือไม่ 
                นายเอกชยั พิพิธเวช  ผูถื้อหุน้ ขอทราบวา่บริษทัมีแผนงานการท าก าไรอยา่งไรบา้งเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
                กรรมการผูจ้ดัการ      กล่าววา่การเพ่ิมทุนจดทะเบียนคร้ังน้ีเป็นการน าเงินก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรมาจดเพ่ิมทุน   
เพื่อใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัมีจ านวนสูงข้ึน    และไดต้ั้งเป้าหมายการเติบโตของรายไดท่ี้ร้อยละ 15  ส าหรับปีน้ี    ดว้ย
นโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งระมดัระวงั 
 หลงัจากไดต้อบขอ้ซกัถามแลว้ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
  เห็นดว้ย    2,468,983   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย 
  งดออกเสียง 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานไดม้อบให ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้วา่ในปี 2557 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดจ้ านวน 21.59  ลา้นบาท  ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ   คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแลว้
เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด  ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทัจ านวน  6,000,000  หุน้ ในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท  จากก าไรสุทธิต่อหุน้ 3.60  และจดัสรรเงินจากบญัชีก าไรสะสม
ไปเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  60  ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 6,000,000 หุน้ และใหจ่้ายเงินปันผลโดยหุน้สามญั
เม่ือท าการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ในอตัรา 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล ในราคาหุน้ละ 10 บาท ตามมูลค่า
หุน้ท่ีตราไว ้10 บาท     โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558  
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่                                          
 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการ 
      3/  เสนอดว้ย................ 
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 เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
  เห็นดว้ย 2,468,983   เสียง   คิดเป็นร้อยละ100       
  ไม่เห็นดว้ย                            ไม่มี                  
  งดออกเสียง                           ไม่มี              
วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
   ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
                  กรรมการผูจ้ดัการเสนอวา่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมติใหจ่้ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผล    จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุม 
ผูถื้อหุน้  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั  จากเดิม   60   ลา้นบาทเพ่ิมเป็น  120  ลา้นบาท  โดยการออกหุน้
สามญัจ านวน  6,000,000  หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้10  บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลของบริษทั 
                  ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
   ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามท่ี
คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
  เห็นดว้ย    2,468,983   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                             ไม่มี           
  งดออกเสียง                            ไม่มี        
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
                 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
                 กรรมการผูจ้ดัการแจง้วา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏหมายเม่ือมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจะตอ้งแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ “ขอ้ 4 เร่ืองทุนจด
ทะเบียน”  เป็นดงัน้ี 
                 แก้ไขใหม่เป็น 
                      ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน                                  120,000,000     บาท  (หน่ึงร้อยยีสิ่บลา้นบาท) 
                                  แบ่งออกเป็น                                     12,000,000    หุน้  (สิบสองลา้นหุน้) 
                                  มูลค่าหุน้ละ                                                     10    บาท (สิบบาท) 
                        โดยแยกเป็น 
                                   หุน้สามญั                                          12,000,000   หุน้  (สิบสองลา้นหุน้) 
                                   หุน้บุริมสิทธิ                                           ----          หุน้  
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิตามท่ี
คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
  เห็นดว้ย       2,468,983   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                             ไม่มี           
  งดออกเสียง                            ไม่มี 
          
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
                 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม      
                  4/  กรรมการผูจ้ดัการ … 
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   กรรมการผูจ้ดัการ แจง้วา่ การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   อยา่งไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจท่ี
ใกลเ้คียงกนั รวมถึงภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแลว้  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุน้อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราท่ีเสนอ  ดงัรายละเอียดเปรียบเทียบตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้คือ 
              องคป์ระกอบค่าตอบแทน          2558                             2557 
 
 คณะกรรมการ 

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

         บ าเหน็จ                                                   3,000,000 บาท โดยก าหนดจาก          360,000 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       2,468,983   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                            ไม่มี 
  งดออกเสียง                           ไม่มี 
 
วาระที ่8  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
  กรรมการผูจ้ดัการแจง้วา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และ
ไม่เกิน 15 คน  และกรรมการจ านวน 1 ใน 3  ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   ปัจจุบนั
คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7 ท่าน  และกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในปีน้ีมีจ านวน 3  ท่าน  ไดแ้ก่ 

1. นายสมพล  ไชยเชาวน์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุกิจ  จรัญวาศน์         กรรมการ 
3. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์  กรรมการ 

                                                  5/   คณะกรรมการ.......... 
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คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง  
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3  ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  และประวติัของกรรมการทั้ง 3  ท่าน 
ไดส่้งใหท่้านผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
  กรรมการผูจ้ดัการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
  ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ย 
คะแนนเสียงดงัน้ี 
 

                      กรรมการ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

1. นายสมพล  ไชยเชาวน์ 
2. นายสุกิจ  จรัญวาศน ์
3. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์

2,468,983 
2,468,983   
2,468,983     

100 
100 
100 

      - 
      - 
      - 

        - 
       - 
       - 

 

               
 

วาระที ่9  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 
  ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
  กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้วา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั  โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั    ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีกบัสภาวชิาชีพ ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี 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 2558  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 2558  จ านวนเงิน 1,150,000  บาท   มีรายละเอียดดงัน้ี 
                                                                                                                                       2558                 2557 

ค่าสอบทานงบการเงิน    3 ไตรมาส                   450,000   300,000  บาท 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี                                        500,000            450,000   บาท          
ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง 

            ส าหรับงวด  6 เดือน และปลายงวด           200,000    200,000   บาท           
            รวมค่าบริการทั้งส้ิน       1,150,000  950,000   บาท 

 
      6/  ประธาน.................... 
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              ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
               นายฤทธิชยั  หยบิเจริญพร ผูถื้อหุน้     สอบถามวา่ค่าสอบบญัชีเพ่ิมสูงข้ึนเป็นเพราะเหตุใด 
               นายศิวะชยั  โคมทองสถิตย ์ (ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี)   ช้ีแจงวา่บุคคลากรท่ีจะตรวจสอบบญัชีหายาก เพราะตอ้งผา่นการ
ข้ึนทะเบียนจากส านกังาน กลต.   ส านกังาน คปภ. และสภาวิชาชีพบญัชีไดมี้การก าหนดมาตรฐานบญัชีข้ึนใหม่จ านวนมาก  
              นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์  กรรมการตรวจสอบ       เรียนวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หผู้ส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ 
เสนอค่าสอบบญัชีเพ่ือเปรียบเทียบแลว้  ปรากฏวา่สูงกวา่ บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
               หลงัจากไดต้อบขอ้ซกัถามแลว้ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวมิล  กฤติยาเกียรณ์    ผูส้อบ บญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  
2982   และ / หรือ  นางสาวสมจินตนา    พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  5599   และ / หรือ    นางวไิลรัตน์  โรจน์
นครินทร์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  3104   และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์   มัง่จิตร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8125  แห่งบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558   
และอนุมติัค่าตอบแทนเป็นเงิน  1,150,000  บาท  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  2,468,983   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย    ไม่มี 
  งดออกเสียง   ไม่มี 
 
วาระที ่10  เร่ืองอืน่ ๆ 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัเพือ่พฒันาให ้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
                นายฤทธิชยั  หยบิเจริญพร  ผูถื้อหุน้       สอบถามวา่ในปี 2558 น้ี บริษทัมีแผนการด าเนินธุรกิจอยา่งไรในขณะท่ีมี
การแข่งขนัสูงข้ึนตลอดเวลา 
                กรรมการผูจ้ดัการ       เรียนวา่บริษทัจะไม่ไปแขง่ขนัในดา้นราคา  แต่จะขยายธุรกิจในดา้นตวัแทน  และนายหนา้  
พร้อมทั้งบริหารความเส่ียงอยา่งระมดัระวงั   และคุมค่าใชจ่้ายของบริษทั 
                นายเอกชยั  พิพิธเวช  ผูถื้อหุน้     ใหข้อ้สงัเกตุวา่ บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นการคา้งรับ
จากนายหนา้ ตวัแทน บริษทัมี นโยบายอยา่งไร 
               กรรมการผูจ้ดัการ   ช้ีแจงวา่  บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและไดติ้ดตามดูแลอยูเ่สมอ   
เพื่อไม่ใหเ้กินกวา่ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด  และท่ีบริษทัยอมรับได ้ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีไดส้ละ 
เวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 
                                ลงช่ือ                                                                    ประธานท่ีประชุม 

               (     นายโสภณ กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา      ) 
 

                ลงช่ือ                                                                          บนัทึก 
                                                                                                           (           นายสุกิจ    จรัญวาศน์                  ) 

                                                  กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ 
 



   
 


