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สิ่งที่สงมาดวย 1
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 88/2560
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ หองประชุม บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด ชั้น 8
อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม
นางสาวสุจินตนา จําปศรี เลขานุการบริษัท กลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม และแถลงตอที่ป ระชุมวา ในวันนี้
มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 14 ราย จํานวนหุน 3,832,371 หุน คิดเปนรอยละ 12.77 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท และ
มอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน 27 ราย จํานวนหุน 16,652,235 หุน คิดเปนรอยละ 55.51 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท
รวมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเปนหุนสามัญจํานวน 20,484,606 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 68.28 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ครบเปน
องคป ระชุมตามขอบังคับ ของบริษัท
กอนดําเนินการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติสําหรับ การประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนดังตอไปนี้
1. กอนลงมติในวาระใดๆ ประธาน จะใหทานผูถือหุนซักถามรายละเอียด และขอสงสัย
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี้ ใหถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง
3. การลงมติในแตละวาระใชวิธีเปดเผย โดยในการนับคะแนน จะนับ คะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนน
เสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ซึ่งเจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยใหผูถือหุน หรือ
ผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หลังจากนั้นเจาหนาทีจะนํ
่ าคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาว
นั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ
เลขานุการบริษัทไดแนะนํากรรมการบริษัท และผูสอบบัญชี ที่ไดเขารวมประชุม เพื่อตรวจสอบการลงคะแนน
ตามลําดับดังนี้
กรรมการ
1.
2.
3.
4.

นายมนู
นายประทีป
น.ส.มาลินี
นายพิชิต

เลียวไพโรจน
เลี่ยวไพรัตน
เลี่ยวไพรัตน
สินพัฒนสกุล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
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5. รศ.ประนอม

โฆวินวิพัฒน

6. นายทวิช
7. นายสุนทร

เตชะนาวากุล
กอนันทเกียรติ

8.
9.
10.
11.

เอี่ยมโสภณา
เอี่ยมโสภณา
เลี่ยวไพรัตน
จําปศรี

น.ส.ธัญญารัตน
ดร.ชวิน
นายประชัย
น.ส.สุจินตนา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่นําเสนอที่ประชุมอนุมัติในงวดนี้ จาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัตสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ไดแก
1. นายนันทวัฒน สํารวญหันต
2. น.ส.จริยา
มุสิกไชย
3. น.ส.สสิตา
มากัต
เลขานุการบริษัทไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 88/2560 ในวันนี้ เปนไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ
ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 88/2560
(Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีป ดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 เมษายน 2560
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเขามาใหบ ริษัทพิจารณา
เพิ่ม และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับ การคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทได โดยไดเปดเผยขอมูล
ดังกลาวผานระบบขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซดของบริษัท เปนการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อกรรมการใหบริษัทพิจารณา
บัดนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัทขอ 33 แลว กลาวคือมีผูถือหุน และหรือผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา โดยถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงขอเสนอใหทานประธานเปดประชุม และพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ตอไป
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วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 87/2559

ประธาน ไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 87/2559
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 87/2559 ซึ่งได
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ถูกตองตามมติของที่ประชุม ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 87/2559
ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม ซึ่งไดสงไปใหบรรดาผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุม
ครั้งนี้แลว
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ประธาน ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดขอแกไขหรือไม
ในระหวางการพิจารณาในวาระนี้มีผูถือหุน เขารวมประชุมเพิ่มโดยการมาดวยตนเอง 1 ราย ถือหุน 1,233,103 หุน
รวมเปนผูถือหุนเขาประชุมรวมทั้งสิ้น 42 ราย จํานวนหุน 21,717,709 หุน
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 87/2559 เปนอยางอื่น หรือซักถามใน
วาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ป ระชุมลงมติรับรอง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงรับ รอง รายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 87/2559 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
1. รับรอง
2. ไมรับ รอง
3. งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 2

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
21,717,709
21,717,709

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2559

ประธาน ไดมอบหมายใหน.ส.ธัญญารัตน เอี่ยมโสภณา กรรมการผูจัดการ รายงานผลการดําเนินงานในรอบป
2559 โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
ป 2559 เปนปที่มีความผันผวนสูง แตเศรษฐกิจไทยก็สามารถขยายตัวรอยละ 3.2 อันเนื่องมาจากความคืบหนา
ในการเบิกจายงบประมาณการลงทุนภาครัฐในโครงการพื้นฐานดานคมนาคม
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ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยในป 2559 มีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแขงขันดานราคา มีการปรับ
ลดอัตราเบี้ยประกันภัยและเพิ่มความคุมครองใหกับลูกคามากขึ้น สงผลใหธุรกิจมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.21
ผลการดําเนินงานในปที่ผานมาของบริษัท บริษัทไดรับรายไดจากเบี้ยประกันภัยรวม 983.59 ลานบาท มีอัตรา
การเติบ โตเพิ่มขึ้นรอยละ 15.62 เปนเบี้ยประกันภัยภัยรับโดยตรง 959.61 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 15.49 ซึ่งดีกวาการ
เติบโตของธุรกิจ โดยคิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 0.45 เพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่มีสวนแบงการตลาดรอยละ 0.40 สงผลให
บริษัทอยูในลําดับที่ 37 ดีขึ้นจากปที่ผานมาที่ลําดับ ที่ 40
โดยมีการเติบ โตสูงสุดที่งานประกันภัยเบ็ดเตล็ดซึ่งเติบโตขึ้นรอยละ 21.63 และเติบ โตรองลงมาที่งานประกันภัย
รถยนตซึ่งเติบโตขึ้นรอยละ 12.33 เนื่องจากบริษัทมีการปรับ กลยุทธในการขยายงาน โดยมุงเนนการรับงานใหสอดคลองกับ
ทิศทางของตลาด ทั้งการขยายตลาดใหมเพิ่มมากขึ้น
มีการใชกลยุทธที่หลากหลาย ทั้งดานผลิตภัณฑ ราคา และเงื่อนไขความคุมครองที่ตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาและตลาด นอกจากนี้ยังมุงเนนการคัดเลือกงานรับประกันที่มีคุณภาพมากขึ้น ควบคุมตนทุนการบริหารงานใหอยูในระดับที่
แขงขันได รวมทั้งพัฒนาการดําเนินงานใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัทมีกําไรจากการรับประกันภัย 50.78 ลานบาท
นอกจากนั้นบริษัทมีกําไรจากการใหเชาอาคาร ลงทุน และอื่น ๆ จํานวน 30 ลานบาท
จากการดําเนินงานทั้งหมด และ หัก คาใชจายในสวนที่ปนไมได จํานวน 67.41 ลานบาท ทําใหบริษัทมีกําไรกอน
หักภาษี 13.37 ลานบาท มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 2.41 ลานบาท เมื่อหักภาษีเงินไดแลว บริษัทมีผลกําไรสุทธิ 10.96 ลาน
บาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.37 บาท
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามขอสงสัยเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ประธานแจงวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณา และรับทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบป 2558 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2559

ประธาน ไดมอบหมายใหนายพิชิต สินพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2559 โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ประกอบดวยกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 4 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระที่มี
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คุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด และแนวทางปฏิบ ัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง
เปนผูมีความรูความสามารถ ประสบการณทางดานบัญชีและการเงิน และการบริหารงานบุคคล ไดแก
1.
2.
3.
4.

นายพิชิต สินพัฒนสกุล
รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน
นายทวิช เตชะนาวากุล
นายสุนทร กอนันทเกียรติ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ป ฏิบั ติห นา ที่ตามขอบเขต หน าที่ และ ความรับ ผิดชอบที่ ไดรับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย ระหวางป
2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 ครั้ง เปนการประชุมรวมกับ ผูบ ริหาร ผูสอบบัญชี และ ผู
ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม เพื่อทําการพิจารณาในเรื่องตางๆ โดยมีป ระเด็น และสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
1. การสอบทานงบการเงิน
ไดสอบทานขอมูลสาระสําคัญของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2559
ของ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับ ความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พยและตลาด
หลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) พร อมทั้ งไดร วมประชุ มซักถามกับ ผู จัดการฝ ายบั ญชีและการเงิ น ผู จัดการแผนกบัญชี และ
ผู จัด การแผนกตรวจสอบภายใน เพื่ อ นํ า ความเห็ น ของผู ส อบบั ญ ชี ที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ไปปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขให ถู ก ต อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกลาว
2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน
สําหรับ ระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานทั้งองคกร ไดมีการกําหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบ เปาหมาย และแผนงานทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบ ัติการ มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน ของบริษัท ฯ ให
เกิ ดประโยชนสูง สุด มีการแบ งแยกหนาที่ผูป ฏิ บั ติง าน เพื่ อให เกิ ดการถ วงดุล และ ตรวจสอบระหวา งกัน อย างเหมาะสม
นอกจากนี้บ ริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ได
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
3. การสอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายที่เกี่ยวของกับ ธุรกิจของ
บริษัทฯ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย ใหเปนไปตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ
4. การสอบทานการปฏิบ ัติงานตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน อยางมีความเปนอิสระและกอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอบทานผลการตรวจสอบประจํา ป
2559 เปนประจํา และใหความเห็นชอบแผนการปฏิบ ัติงาน และอัตรากําลังของแผนกตรวจสอบภายในประจําป 2559 โดยได
เสนอแนะแนวปฏิบัติ ซึ่งชวยพัฒนาแนวทางการตรวจสอบใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหแผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มี
นัยสําคัญ
5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อทํ าหนาที่ป ระเมิน ความเสี่ยงของ
กิจการและมีการกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยงไวอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ สถานการณ ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินการของบริษัท โดยมีปจจัยความเสี่ยงสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ และสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) กําหนด ดังนั้นภาระความรับ ผิดชอบในเรื่องดังกลาว จึงอยูที่คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงโดยตรง
6. ความเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติใหความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ป ระชุมวิสามัญผู
ถือหุนแตงตั้ง ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชี รับ อนุญาตเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจําป 2559 และรายงานการดํารงเงินกองทุนเพื่อจัดสงสํานักงาน คปภ.
7. ความเห็นเกี่ยวกับ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ไมมี
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็น วาบริษัทฯไดจัดทํางบการเงินอยางถูกตองเชื่อถือได
ตามมาตรฐานการบัญชี และเปดเผยในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน มีการกํากับ ดูแลกิจการที่ ดีอยางเพียงพอ มีระบบการ
ควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถูกตองและเหมาะสมกับ สภาพธุรกิจ รวมทั้งมีการ
ประเมินการบริหารความเสี่ยงอยางมีระบบและมีป ระสิทธิภาพ
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามขอสงสัยเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ประธานแจงวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณา และรับทราบรายงานผลการดําเนินของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2559
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2559
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ประธานแจงตอที่ป ระชุมวา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2559 ที่บ ริษัทไดจัดทํา
ขึ้นและผูสอบบัญชีรับ อนุญาตไดตรวจสอบแลวโดยไมมีเงื่อนไข โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได
พิจารณาแลว
ประธาน มอบหมายใหน.ส.สุจินตนา จําปศรี กรรมการบริหาร และผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูรายงาน
สรุปใหทานผูถือหุนทราบ ดังนี้
น.ส.สุจินตนา จําปศรี ไดกลาวขออภัยตอผูถือหุนที่งบการเงินไมไดสงใหที่ประชุมลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุม
และรายงานตอวา
งบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิ จ การ ของบริ ษั ท สิ้น สุ ด ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ทมี สิ น ทรัพ ย ร วม
1,512.84 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.45 สินทรัพยของบริษัทประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 126.06 ลานบาท
หรือรอยละ 8.33 ของสินทรัพยรวม เบี้ยประกันภัยคางรับ 129.23 ลานบาท หรือรอยละ 8.54 ของสินทรัพยรวม รายไดจากการ
ลงทุนคางรับ 1.07 ลานบาท หรือรอยละ 0.07 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 282.59 ลานบาท หรือ รอยละ
18.68 ของสินทรัพยรวม ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ 28.98 ลานบาท หรือ รอยละ 1.92 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยลงทุน
596.03 ลานบาท หรือ รอ ยละ 39.40 ของสิน ทรัพย รวม เงิ นลงทุ นในบริษั ทรว ม 46.81 ลา นบาท หรือ ร อยละ 3.09 ของ
สินทรัพยรวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 276.09 ลานบาท หรือรอยละ 18.25 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยไ มมีตัวตน 2.78 ลาน
บาท หรือรอยละ 0.18 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 9.13 ลานบาท หรือรอยละ 0.60 ของสิน ทรัพย
รวม และสินทรัพยอื่นๆ 14.08 ลานบาท หรือรอยละ 0.93 ของสินทรัพยรวม
ทางดา นหนี้ สิน บริ ษัท มี หนี้ สิ นรวม 853.16 ลานบาท ลดลงรอ ยละ 5.61 ประกอบด วยหนี้สิ นจากสั ญญา
ประกันภัย 650.11 ลานบาทหรือรอยละ 76.20 ของหนี้สินรวม เจาหนี้บ ริษัทประกันภัยตอ 99.47 ลานบาท หรือ รอยละ 11.66
ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5.13 ลานบาท หรือรอยละ 0.60 ของหนี้สินรวม คานายหนาคางจาย 22.67
ลานบาท หรือรอยละ 2.66 ของหนี้สินรวม คาใชจายคางจาย 38.36 ลานบาท หรือรอยละ 4.50 ของหนี้สินรวม และหนี้สินอื่น
37.41 ลานบาทหรือรอยละ 4.38 ของหนี้สินรวม
และมีสวนของผูถือหุน 659.68 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.50 ซึ่งในสวนของผูถือหุน ประกอบดวย ทุนจดทะเบียน
300 ลานบาท ชําระแลว 299.997 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุน 86.59 ลานบาท ทุน สํารองตามกฎหมาย 17.66 ลานบาท ผล
กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร จํานวน 7.93 ลานบาท และองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ซึ่งไดแก สวนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน 204.54 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย 42.95 ลานบาท
สําหรับ บัญชีกําไรขาดทุนนั้น ดานรายไดบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับ 983.59 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15.62 เมื่อ
หักเบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ 296.41 ลานบาท ทําใหมีเบี้ยประกันภัยรับ สุทธิ 687.19 ลานบาท และคิดเปน
เบี้ยประกันที่ถือเปนรายไดสุทธิ 683.23 ลานบาท รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 51.98 ลานบาท นอกจากนั้นบริษัท มีรายได
จากการลงทุนสุทธิ 10.50 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.03 ผลกําไรจากการลงทุน 2.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ124.90 รายไดอื่น
1.25 ลานบาท และ รายไดคาเชา 72.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.75 รวมเปนรายไดทั้งสิ้น 821.11 ลานบาท เพิ่ม ขึ้น รอยละ
24.02
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ในสวนคาใชจายบริษัทมีคาสินไหมทดแทน 478.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 62.51 เมื่อหักคาสินไหมรับคืนจาก
การประกันภัยตอ 118.30 ลานบาท คงเหลือเปนคาสินไหมทดแทนสุทธิ 360.03 ลานบาท เพิ่มขึ้น 128.57 ลานบาท หรือรอย
ละ 55.55 คาจางและคาบําเหน็จ 133.06 ลานบาท คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 191.34 ลานบาท คาใชจายดําเนินงาน
67.41 ลานบาท และ คาใชจายเกี่ยวกับการใหเชา 55.90 ลานบาท รวมเปนคาใชจายทั้งสิ้น 807.74 ลานบาท เพิ่มขึ้น 172.53
ลานบาท หรือรอยละ 27.16 เมื่อนํารายไดหักคาใชจายแลว บริษัทมีผลกําไรกอนหักภาษีเงินได 13.37 ลานบาท ลดลงรอยละ
50.28 และเมื่อหักคาใชจายภาษีเงินได 2.41 ลานบาท ทําใหบริษัทมีผลกําไรสุทธิ 10.96 ลานบาท คิดเปนผลกําไรตอหุน 0.37
บาท
สําหรับ ผลกําไรเบ็ดเสร็จอื่นประจําป 2559 จํานวน 5.70 ลานบาท เกิดจาก ผลกําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ โครงการผลประโยชนพนักงาน 0.30 ลานบาท ภาษีเงินไดเกี่ยวกับรายการที่ไมตองจัด
ประเภทรายการใหมในภายหลัง 0.06 ลานบาท ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 6.83 ลานบาท และภาษีเงินได
เกี่ยวกับรายการที่ตองจัดประเภทรายการใหมในภายหลัง 1.36 ลานบาท เมื่อรวมผลกําไรสุทธิประจําป 10.96 ลานบาท ทําให
บริษัทมีผลกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2559 เปนจํานวน 16.66 ลานบาท
ในสวนของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 663.02
ลานบาท ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป 2559 จํานวน 16.66 ลานบาท เพิ่มทุน 99.997 ลานบาท จายเงินปนผลประจําป 2558
จํานวน 120 ลานบาท ทําใหสวนของผูถือหุนมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจํานวน 659.69 ลานบาท
สําหรับ งบกระแสเงิน สดนั้น บริ ษัท มีสภาพคลองที่ เพี ยงพอ โดยในรอบป 2559 บริ ษัท มีเ งิน สดและรายการ
เทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 65.47 ลานบาท โดยไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 88.61 ลานบาท ใชไปในกิจกรรมลงทุน 3.14
ลานบาท และใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 20 ลานบาท เมื่อรวมกับ เงินสดตน งวด 60.59 ลานบาท ทําใหบ ริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 126.06 ลานบาท
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามขอสงสัยเพิ่มเติม
ในระหวางการรายงานนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มโดยการมาดวยตนเอง 1 ราย ถือหุน 100,000 หุน รวมเปนผู
ถือหุนเขาประชุมรวมทั้งสิ้น 43 ราย จํานวนหุน 21,817,709 หุน
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติ งบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด
การลงคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
จํานวนเสียงที่ลงมติ
%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
(1 หุน = 1 เสียง)
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. อนุมัติ
21,817,709
100.00
2. ไมอนุมัติ
3. งดออกเสียง
รวม
21,817,709
100.00
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงิน สํารองตามกฎหมาย ประจําป 2559 และงดจายเงิน ปนผล
ประธานมอบหมายให น.ส.สุจินตนา จําปศรี กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท นําเสนอรายละเอียดของการ

ขออนุมัติ ดังนี้
บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหผูถือหุนประมาณรอยละ60 ของกําไรสุทธิ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจ และแผนการขยายงานของบริษัท โดยกําหนดจายปละครั้งราวเดือนพฤษภาคมของทุกป
จากผลการดําเนิน งานและฐานะการเงินของบริษั ท บริษั ทมีกํ าไรสุท ธิเฉพาะกิจการประจํา ปสิ้น สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เปนจํานวน 10,963,580 บาท ตองจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 548,179 บาท ดังนั้นกําไรสะสม
ยกมา ณ 1 มกราคม 2559(ปรับปรุงใหม) จํานวน 117,282,976 บาท หักเงินปนผลจายประจําป 2558 จํานวน120,000,000
บาท บวก กําไรเบ็ดเสร็จประจําป 2559 จํานวน 11,200,780 บาท จะทําใหบริษัทมีกําไรสะสมคงเหลือเปนเงิน 7,935,577บาท
จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณางดจายเงินปนผลประจําป 2559
ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามขอสงสัยเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติ ให
จัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายประจําป 2559 และงดจายเงินปนผล ตามที่บริษัทเสนอมาขางตนทุก
ประการ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
1. อนุมัติ
2. ไมอนุมัติ
3. งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 6

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
21,817,709
21,817,709

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ไดมอบหมายให รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
นําเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา และขณะเดียวกัน ในการพิจารณาวาระนี้ ประธาน นายพิชิต สินพัฒนสกุล น.ส.ธัญญารัตน
เอี่ยมโสภณา และ น.ส.สุจินตนา จําปศรี เปนกรรมการที่ครบวาระในปนี้ จึงขออนุญาตออกจากหองประชุมไปชั่วคราว เพื่อให
เปนไปตามขอบังคับบริษัท และหลักธรรมาภิบาล
รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรายงานตอที่ประชุมวา
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษทั ในขอที่ 17 ไดกําหนดวา ในการประชุมผูถือ
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หุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก
ใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
จากการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปครั้งที่แลว กรรมการมีจํานวน 12 ทาน กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ก็คือจํานวน 4 ทาน ซึ่งรายนามกรรมการทั้ง 4 ทาน ที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในป 2560 นี้
คือ
1.
2.
3.
4.

นายมนู เลียวไพโรจน
นายพิชิต สินพัฒนสกุล
นางสาวธัญญารัตน เอี่ยมโสภณา
นางสาวสุจินตนา จําปศรี

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย ไดมีโ อกาสเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมใหไดรับ การพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท โดยการเปดเผยผานระบบขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2559 และเว็บ ไซดของบริษัท ระหวางวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอ
ชื่อกรรมการใหบริษัทพิจารณา
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ ไดพิจารณาตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสรร
หาและพิจ ารณาค าตอบแทน ที่ มีความเห็น ว า กรรมการทั้ง 4 ท าน ที่ต องพน จากตํา แหนง ตามขอ บัง คับ นั้น มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู ความสามารถ ประสบการณ ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของบริษัท และมีป ระวัติการทํางานที่ดี ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศตน และอุทิศ
เวลาใหบริษัทไดอยางเพียงพอ สามารถชวยพัฒนาบริษัทได
จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ทาน ไดแก นายมนู เลียวไพโรจนนายพิชิต
สินพัฒนสกุล
น.ส.ธัญญารัตน เอี่ยมโสภณา
และ น.ส.สุจินตนา จําปศรี กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ประธาน ขอใหที่ป ระชุมผูถือหุนพิจารณา โดยขอใหที่ประชุมพิจารณาเปนรายบุคคลโดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และประวัติการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย ปรากฏตามเอกสารที่แนบสงใหผูถือหุนแลว
1. นายมนู

เลียวไพโรจน

กรรมการ อิสระ

ไมมีการถือหุนในบริษัท

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม
น.ส.ปยวรรณ อินทฤกษ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา กรรมการอิสระ
ของบริษัทที่ครบวาระทั้งสองทาน ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระมาแลวเกิน 2 วาระหรือไม
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รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน ชี้แจงวา กรรมการอิสระทั้งสองทาน ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระยังไมเกิน 2 วาระ
ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติให นาย
มนู เลียวไพโรจน กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
1. อนุมัติ
2. ไมอนุมัติ
3. งดออกเสียง
รวม
2. นายพิชิต

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
21,817,709
21,817,709
สินพัฒนสกุล

กรรมการอิสระ

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00
ถือหุนจํานวน 129,373 หุน

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติให นาย
พิชิต สินพัฒนสกุล กลับ เขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
1. อนุมัติ
2. ไมอนุมัติ
3. งดออกเสียง
รวม
3. น.ส.ธัญญารัตน

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
21,817,709
21,817,709
เอี่ยมโสภณา

กรรมการ

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00
ถือหุนจํานวน 857,365 หุน

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติให น.ส.ธัญญารัตน
เอี่ยมโสภณา กลับ เขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้
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มติที่ลง
1. อนุมัติ
2. ไมอนุมัติ
3. งดออกเสียง
รวม
4. น.ส.สุจินตนา

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
21,817,709
21,817,709
จําปศรี

กรรมการ

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00
ถือหุนจํานวน 10,096 หุน

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติให น.ส.
จินตนา จําปศรี กลับ เขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
1. อนุมัติ
2. ไมอนุมัติ
3. งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 7

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
21,817,709
21,817,709

สุ

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธาน มอบหมายใหรศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน นําเสนอ
รายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้
บริษัทไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ เพื่อพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
บริษัท โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
1. เปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 29. “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท ในรูป เงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งที่
ประชุมผูถือหุนอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท”
2. เปนไปตามแนวทางที่ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ไดอนุมัติวาง
หลักเกณฑไว คือ ใชฐานเปรียบเทียบกับ อัตราคาตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ในตลาดหลักทรัพยและในอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกลเคียงกัน ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยคํานึงถึงฐานะ และผลประกอบการของบริษัทเปนสําคัญ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 โดยพิจารณา
กลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคาตอบแทน ใหสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งได
เปรียบเทียบกับ ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการเติบโตดานผลการดําเนินงานของบริษัทแลว
เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายคาเบี้ยประชุมกรรมการในป 2560 ภายในวงเงินเทากับป 2559 ที่ผานมา
กลาวคือไมเกิน 2,000,000 บาท
ประธาน กลาวเพิ่มเติมวาคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการแลว จึงขอเสนอใหที่ป ระชุม พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัท ในป 2560 ไดตาม
หลักเกณฑที่เคยใหไวดังกลาว ทั้งนี้ภายใตวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท เทากับปกอน
สําหรับ ในวาระนี้ มีผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท และไดเขาประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 4,090,240 หุน
ถือวา เปน ผู มีสวนไดเ สียเป น พิเศษในการกํ าหนดคาตอบแทนกรรมการ จึง ของดออกเสียงลงคะแนน ในการพิจ ารณาอนุมั ติ
คาตอบแทนกรรมการบริษัท
จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหจายคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทไดตามที่เสนอมา ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
1. อนุมัติ
2. ไมอนุมัติ
3. งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 8

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
17,727,469
4,090,240
17,727,469

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
81.25
18.75
81.25

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2560
ประธาน มอบหมายใหนายพิชิต สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้

ตามขอบังคับ ขอที่ 36 กําหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํา ตาม (5) คือ แตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี” และ เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีที่มีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับ
อนุญาตจากสํานักงาน กลต. เพื่อสอบบัญชีประจําป 2560 ดังนี้
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5. สํานักงานบัญชี เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัตสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2560
6. รายชื่อผูสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี ดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)

นายชวาลา
ดร. ศุภมิตร
ดร. เกียรตินิยม
ดร. สุวัจชัย

เทียนประเสริฐกิจ
เตชะมนตรีกุล
คุณติสุข
เมฆะอํานวยชัย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6638

3. คาสอบบัญชี ประจําป 2560 กําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน = 2,341,500 บาท เพิ่มขึ้น 111,500 บาท จาก
คาสอบบัญชี ป 2559 คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 5
4. คาตรวจสอบรายงานการดํารงเงิน กองทุน ป 2560 เพื่อนําเสนอ สํานักงาน คปภ. กําหนดคาบริการเปนจํานวน
เงิน 550,000 บาท เทาเดิม
ดานความสัมพันธกับบริษัท ผูสอบบัญชีตามรายชื่อขางตน ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท ผูบ ริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ และการแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท
จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม
ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติผูสอบ
บัญชีและคาสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
1. อนุมัติ
2. ไมอนุมัติ
3. งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 9

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
21,817,709
21,817,709

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธาน ไดสอบถามผูถือหุนวาจะมีทานผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีกหรือไม
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ไมมผี ูถือหุนคนใดเสนอเรื่องอื่นใดใหพิจารณา หรือสอบถามประเด็นอื่นเพิ่มเติม
ประธาน กลาววาถือวาวาระนี้เปนวาระสุดทาย ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และ
เจาหนาที่ของบริษัททุกทาน ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่เสียสละเวลาอันมีคามาเขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ และ
ขออนุญาตปดการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 88/2560

ปดประชุมเวลา 13.45 น
ลงชือ่
( นายมนู เลียวไพโรจน )
ประธานกรรมการ

ลงชือ่
( น.ส.สุจินตนา จําปศรี )
กรรมการ / เลขานุการบริษัท
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