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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถือหุน ครั้งที่ 89/2561 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดทีี ่19 เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ หองประชุม บริษัท บางกอกสหประกันชวีติ จํากดั ชั้น 8  

อาคารบางกอกสหประกนัภัย 2 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม 

นางสาวสุจินตนา จ าปีศรี เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุน้ท่ีเข้าร่วมประชุม และแถลงต่อที่ประชุมวา่ 
ในวันนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมดว้ยตนเอง 12 ราย จ านวนหุ้น 3,512,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.71 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด
ของบริษัท และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทน 23 ราย จ านวนหุ้น 15,266,835 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 50.89 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมดของบริษัท รวมทัง้ส้ิน 35 ราย รวมเป็นหุ้นสามัญจ านวน 18,779,049 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.60 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคับของบริษัท 

ก่อนด าเนินการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ท่ีประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติส าหรับการประชุมและการ
ออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี ้

1. ก่อนลงมตใินวาระใดๆ ประธาน จะให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด และข้อสงสัย  
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมนี้ ให้ถือว่าหน่ึงหุ้นมีหนึ่งเสียง 
3. การลงมติในแต่ละวาระใช้วิธเีปิดเผย โดยในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ี

ลงคะแนนเสียงไมเห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไมเหน็ด้วย หรืองดออกเสียง 
โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะน าคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงดังกลา่วนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระน้ัน ๆ  

เลขานุการบริษัทได้แนะน ากรรมการบริษัท และผู้สอบบัญช ี ที่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบการ
ลงคะแนนตามล าดับดังนี ้

กรรมการ 

1. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายประทีป เล่ียวไพรัตน ์ รองประธานกรรมการ 
3. น.ส.มาลิน ี เล่ียวไพรัตน ์ ประธานกรรมการบริหาร 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 
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4. นายพิชติ          สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารจัดการความเส่ียง/กรรมการอิสระ 

5. รศ.ประนอม       โฆวินวิพัฒน ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารจดัการความเส่ียง/กรรมการอิสระ 

6. นายสุนทร          ก่อนันทเกียรต ิ ประธานกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

7. นายทวชิ เตชะนาวากุล กรรมการบริหารจัดการความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

8. น.ส.ธัญญารัตน ์ เอี่ยมโสภณา  กรรมการผู้จดัการ 
9. ดร.ชวิน            เอี่ยมโสภณา  กรรมการบริหาร 
10. นายประชยั เล่ียวไพรัตน ์ กรรมการ 
11. น.ส.สุจินตนา จ าปีศรี              กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีน าเสนอที่ประชุมอนุมัตใินงวดนี้ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัตสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จ ากดั ได้แก ่

1. นายนันทวฒัน์  ส ารวญหันต์    
2. น.ส.สสิตา มากตั 

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมวา่ การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้ ครั้งที ่89/2561 ในวันนี้ เป็นไปตาม
มติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้ารว่มประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมเข้ามาให้บริษทั
พิจารณาเพิ่ม และเสนอรายชื่อบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยได้
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเว็บไซด์ของบริษทั เป็นการล่วงหน้า 
ตั้งแตว่ันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถงึวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ
ให้บริษัทพิจารณา 

บัดนี้มีผูถ้ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ารว่มประชมุครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 แล้ว กล่าวคอืมีผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชมุไม่
น้อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกวา่ โดยถือหุน้นับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จงึขอเสนอให้ทา่นประธานเปิดประชุม และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88/2560 

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชมุวา่ ตามที่บริษัทได้จัดให้มกีารประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88/2560 เมื่อ
วันท่ี 28 เมษายน 2560 และบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88/2560 เสนอต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม พร้อมกับได้เผยแพร่ไว้บนเวบไซต์ของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที ่ 88/2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันท่ี 28 เมษายน 2560 ถูกต้องตามมติของที่ประชุม ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่88/2560 

ปรากฏรายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชมุ ซึ่งได้ส่งไปใหบ้รรดาผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมครั้งนีแ้ล้ว 

จึงขอให้ท่ีประชุมพจิารณา  

ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมวา่จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่ 88/2560 เป็นอยา่งอื่น หรือ
ซักถามในวาระน้ี ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมลงมติรับรอง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ีเขาประชุม และออกเสียงรับรอง 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่88/2560 โดยมีรายละเอยีดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

%ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. รับรอง 18,779,049 100.00 
2. ไมรับรอง - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 18,779,049 100.00 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวธัญญารตัน ์เอี่ยมโสภณา กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการด าเนินงานใน
รอบป ี2560 โดยมีสาระส าคัญดงัต่อไปนี้ 

ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยในปี 2560 เติบโตร้อยละ 3.67 ธุรกิจยังคงมกีารแขง่ขันท่ีรุนแรงมากขึ้น 
โดยเฉพาะการแขง่ขันดา้นราคา มีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยและเพิ่มความคุม้ครองให้กับลูกค้ามากขึ้น  
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ปี 2560 บริษัทมีรายได้เบีย้ประกนัรับรวม 1,059.05 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตร้อยละ 7.67 ซึง่เตบิโตได้สูง
กว่าค่าอตุสาหกรรม ท่ีส านกังาน คปภ.ได้รวบรวมข้อมูลไวว้่า ส้ินปี 2560 เติบโตร้อยละ 3.67  

บริษัทอยู่ในล าดับที่ 36 ดีขึ้นจากปีท่ีผ่านมาที่อยูใ่นล าดับที่ 37 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

ประธาน ได้เชิญให้ท่ีประชุมซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม 

นายฐติิพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง ได้ข้อคิดเห็นวา่ ในวาระน้ี ขอให้บริษัทให้รายละเอียด
ผลการด าเนินงานโดยละเอียดมากกว่านี้ และขอสอบถามว่า รายได้จากการประกันภัยเบ็ดเตล็ดของบริษัทมกีารเติบโต
ขึ้นมาก อยากทราบวา่ ประกันภัยเบ็ดเตล็ดนี้ เป็นประกันภัยประเภทใด มีสัดส่วนรายได้โดยครา่วเท่าใด 

นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา ได้ชี้แจงวา่ รายได้จากการประกันภัยเบ็ดเตล็ดส่วนใหญ่มาจากการ
ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ และในปีที่ผ่านมามีการรับประกันภัยนาข้าวของภาครัฐ 

นายฐติิพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ การประกนัภัยนาข้าวในปีที่ผ่านมาบริษัทขาดทุน
หรือไม่ 

นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงวา่ โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีช่วยทาง
ภาครัฐ ผลการด าเนินงานของบริษัทในโครงการน้ีไม่ดี เนื่องจากปัจจัยภัยธรรมชาติ ซึง่ปีท่ีผ่านมามีภัยธรรมชาตเิกดิขึ้น
หลายครั้ง ท าให้อตัราความเสียหายค่อนขา้งสูง และมีคา่ใช้จา่ยในโครงการจ านวนหน่ึง รวมกับค่าใช้จา่ยภายในบรษิัท 
และยังมีระยะเวลาที่บริษัทต้องรบัผิดชอบอีก 2 เดือน ท าให้คาดว่า บริษัทจะขาดทุนจากโครงการน้ี แต่เป็นการขาดทุน
ในจ านวนท่ีไม่มาก 

นายฐติิพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถอืหุ้น ได้สอบถามวา่ บริษัทมีการรับประกันภัยโครงการแท่นขุดเจาะใน
วงเงินที่ค่อนขา้งสูง โดยบริษัทรับประกันภัยไว้ที่ร้อยละ 20 ของโครงการ และบริษัทประกันภัยต่อออกไปให้บริษัท
รับประกันภัยต่อ อยากสอบถามเรื่องความมั่นคงของบรษิัทประกนัภัยต่อ และบริษัทได้งานจากโครงการน้ีอยา่งไร จะมี
ความมั่นคงในการได้รับงานหรือไม่อย่างไร 

นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงวา่ โครงการน้ีเป็นโครงการร่วม
ระหว่างรฐับาลไทยกับรฐับาลมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการรับประกันภัยต่อ ที่ผ่านมา 
บริษัทไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าสินไหมทดแทนในโครงการน้ี  

นายฐติิพงศ ์โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า อยากทราบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญข่องบรษิัท เป็นประเภท
บุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคล 
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นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงวา่ ลูกคา้รายใหญ่ของบริษัทยงัคงเป็น
นิติบุคคล แต่บริษัทอยูใ่นชว่งของการพัฒนาการขายทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยอาจจะขายเอง หรือขายผ่านตวัแทน 
หรือนายหน้าที่บริษัทไดค้ัดเลือก นอกจากนี้ บริษัทยงัมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพท่ีอยากเชญิชวนท่านผู้ถือหุ้นมาใช้
บริการ 

นายฐติิพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า อยากทราบหลักทรัพย์ของบริษัทจะเริ่มท าการซื้อขาย
หุ้นได้เมื่อใด 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการ ได้ชี้แจงวา่ ในเรื่องนี้ บริษัทได้ยื่นเรื่องเพื่อขอให้หลักทรัพย์
ของบริษัทสามารถกลับมาซื้อขายได้อีกครั้งแล้ว ข้อมูลตา่ง ๆ ไดย้ื่นไปครบถ้วนแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาในเร็วนี ้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิ ประธานแจ้งว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงมต ิ

ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ   

วาระที ่3  รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 

ประธาน ได้มอบหมายใหน้ายพชิิต สินพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 โดยมีสาระส าคัญดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 4 ท่าน ทุกท่านเป็น
กรรมการอิสระท่ีมคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่เปน็ผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางดา้นบัญชีและการเงนิ และการบริหารงาน
บุคคล ได้แก่  

1. นายพิชติ  สินพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทวชิ  เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุนทร  ก่อนันทเกียรต ิ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งส้ินจ านวน 6 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบ
บัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม เพื่อท าการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีประเด็น และสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี ้
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1. การสอบทานงบการเงิน 

ได้สอบทานข้อมูลสาระส าคัญของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 
2560 ของ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน กลต.) พร้อมทั้งได้ร่วมประชุมซักถามกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิ น 
ผู้จัดการแผนกบัญชี และ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อน าความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เป็นสาระส าคัญไป
ปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดังกล่าว 

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 

ส าหรับระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการท างานท้ังองค์กร ได้มีการก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และแผนงานท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และ ตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
ส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 

3. การสอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ   
    บริษัทฯ และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ  

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน อย่างมีความเป็นอิสระและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอบทานผลการตรวจสอบ
ประจ าปี 2560 เป็นประจ าโดยมีการจัดประชุมทั้งส้ิน 6 ครั้ง และให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และอัตราก าลัง
ของแผนกตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 โดยได้เสนอแนะแนวปฏิบัติ ซึ่งช่วยพัฒนาแนวทางการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยส าคัญ 

5. การประเมินการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแล้ว เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อ
ท าหน้าที่ประเมินความเส่ียงของกิจการและมีการก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียงไว้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงความเส่ียงที่มีผลต่อการด าเนินการของบริษัท โดยมีปัจจัยความเ ส่ียงส าคัญตามที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ก าหนด  
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6. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติใหค้วามเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท  เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2560 และรายงานการด ารงเงินกองทุนเพื่อจดัสง่ส านักงาน คปภ. 

7. ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  

  ไม่มี 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นวา่บริษัทฯได้จัดท างบการเงินอยา่งถูกต้อง
เชื่อถือไดต้ามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีการก ากับดูแลกจิการท่ีดีอย่างเพยีงพอ 
มีระบบการควบคมุภายใน และการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยา่งถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินการบริหารความเส่ียงอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

จึงขอให้ท่ีประชุมพจิารณา 

ประธาน ได้เชิญให้ท่ีประชุมซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิ ประธานแจง้วา่เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพือ่ทราบ จึงไม่มีการ
ลงมต ิ

ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบรายงานผลการด าเนินของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2560 

ประธานแจง้ต่อที่ประชมุวา่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2560 ที่บริษัท
ได้จัดท าขึ้นและผู้สอบบัญชีไดต้รวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแล้ว 

 ประธาน มอบหมายใหน้.ส.สุจินตนา จ าปศีรี กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้รายงานสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี ้ 

 งบแสดงฐานะการเงินของบรษิัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,053.31 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.73 สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 79.09 ล้านบาท เบี้ย
ประกันภัยค้างรับ 135.52 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนคา้งรบั 0.89 ล้านบาท สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 715.20 
ล้านบาท สินทรัพย์ลงทุน 697.12 ล้านบาท เงินลงทุนในบรษิัทร่วม 46.81 ล้านบาท ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 273.33 ล้าน
บาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9.04 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตดับัญชี 13.73 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น ๆ 14.54 ล้าน
บาท  
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 ทางดา้นหนี้สิน บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,351.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 58.46 ประกอบดว้ย หน้ีสินจาก
สัญญาประกันภัย จ านวน 1,140.56 ล้านบาท เจา้หน้ีบริษัทประกันภัยต่อ จ านวน 89.20 ล้านบาท ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน จ านวน 12.15 ล้านบาท ค่านายหน้าค้างจ่าย จ านวน 25.93 ล้านบาท คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย จ านวน 
47.85 ล้านบาท หน้ีสินอื่น จ านวน 36.21 ล้านบาท 

 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 701.41 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 6.32 ซึง่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ทุนจด
ทะเบียน 300 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 86.59 ล้านบาท ก าไรสะสมเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 19.42 ล้านบาท และ
ผลก าไรสะสม จ านวน 38.21 ล้านบาท ส่วนประกอบอ่ืน ประกอบด้วย ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 204.54 ล้านบาท 
และการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยตุธิรรมของหลักทรัพยเ์ผ่ือขาย จ านวน 52.64 ล้านบาท 

 ส าหรับบัญชีก าไรขาดทุนน้ัน บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับรวม 1,059.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.67 เมื่อหัก
เบี้ยประกันจา่ยจากการเอาประกนัต่อแล้ว เป็นเบี้ยประกันภัยสุทธิ 736.73 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 7.21 เมื่อหักส ารอง
เบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทมีเบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 734.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.53 
นอกจากนั้นบริษัทยงัมีรายได้คา่จ้างและค่าบ าเหน็จ 50.64 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 11.80 ล้านบาท ผล
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรพัย์ 0.18 ล้านบาท รายได้ค่าเชา่ 71.85 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 0.60 ล้านบาท รวมเป็น
รายได้ทั้งสิ้น 869.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88 

 ส่วนของคา่ใช้จา่ย ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทน 1,053.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 120.32 เมือ่หักส่วน
ที่เรียกคืนจากการประกันต่อ 709.97 ล้านบาท คิดเป็นค่าสินไหมสุทธิ 343.89 ล้านบาท ลดลงจากปกี่อนร้อยละ 4.49 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 137.86 ล้านบาท ค่าใช้จา่ยในการรับประกันภัยอื่น 203.40 ล้านบาท ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 83.81 
ล้านบาท และค่าใช้จา่ยอื่น-เกี่ยวกับการให้เชา่ 56.73 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จา่ยทัง้ส้ิน 825.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.22 

 เมื่อน ารายได้หักค่าใชจ้่ายแล้ว บริษัทมีก าไรก่อนหักภาษีเงินได ้43.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 226.88 เมื่อ
หักภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีก าไรสุทธิ 35.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 220.62 คิดเป็นก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.97 บาท ต่อ
หุ้น และเมื่อรวมรายการท่ีต้องไม่จัดและต้องจดัประเภทใหม่เขา้ไปในงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง จ านวน 9.69 ล้าน
บาท ซึ่งประกอบด้วย ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย และภาษีเงินได้ของรายการดงักล่าวแล้ว ก าไรเบด็เสร็จส าหรับงวดปี 2560 มี
จ านวน 40.81 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 144.95 

 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปประจ าปี 2560 จ านวน 46.97 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมด าเนินงาน 35.35 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน 11.62 ล้านบาท ไม่มีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน เมื่อรวมกับเงนิสดต้นงวด 126.06 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีกระแสเงินสดปลายงวด 79.09 ล้านบาท 

 จึงขอให้ท่ีประชุมพจิารณา 

ประธาน ได้เชิญให้ท่ีประชุมซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม 
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นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะของนางสาวชนิดา เจริญเนือง ได้สอบถาม
ว่า บริษัทรับประกันภัย และประกันภัยต่อจ านวน 322 ล้านบาท บริษัทได้ก าไรร้อยละเทา่ใดในจ านวนเงินท่ีประกันภัยต่อ  

นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงว่า สถานะการณ์ของบรษิัทประกันภัย
ต่อในปี 2560 ไม่ค่อยดี ซึ่งแปลความกลับหมายความว่า บริษัทมสีถานะดีจากการประกันภัยต่อ ซึง่สถานการณ์ในแต่ละปี
จะมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจงึมหีน้าที่ต้องคัดกรองบริษัทประกันภัยต่อที่ดี มีคุณภาพ และน่าเชือ่ถือ ส าหรับค าถามของ
ท่านผู้ถือหุ้น ในขณะน้ี ยงัไม่สามารถตอบค าถามดังกล่าวได้แนช่ัด แต่หากใช้การประมาณการ คาดว่านา่จะก าไรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10  

นายฐติิพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง ได้สอบถามว่า จากงบแสดงฐานะการเงิน ปรากฏมี
รายการค่าสินไหมคา้งจ่ายเป็นจ านวนค่อนขา้งสูง อยากทราบวา่ เป็นกรณีที่มีการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนรายเดียวมี
มูลค่าสูง หรือเป็นกรณีเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนมูลค่าไม่สงู แตม่ีจ านวนรายทีเ่รียกร้องมาก  

นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ ประธานคณกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงวา่ เป็นกรณีที่มีการเรยีกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรายเดียวมีมูลค่าสูง ซึ่งรายนี้ใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ความเสียหายค่อนข้างนาน จนปัจจุบันยังไม่แลว้เสร็จ ยงัมี
บางรายการท่ียังพจิารณาไม่เสรจ็ แต่บริษัทได้ทะยอยจ่ายคา่สินไหมทดแทนในรายการท่ีสามารถพิสูจน์ความเสียหายได้
ไปบ้างแล้ว  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเตมิ ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัต ิ

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ีเขาประชุม และออกเสียงอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าป ี2560 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดย
มีรายละเอยีดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

%ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 18,779,049 100.00 
2. ไมอนุมัต ิ - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 18,779,049 100.00 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมตัิจดัสรรกําไร ประจําปี 2560  

 ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุจินตนา จ าปศีรี กรรมการบริหารและเลขานกุารบรษิัท น าเสนอ
รายละเอียดของการขออนมุัติ ดงันี้ 
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 บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ แต่ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับภาวะ
เศรษฐกิจ และแผนการขยายงานของบริษัท โดยก าหนดจ่ายปีละครั้งราวเดือนพฤษภาคมของทกุปี 

 จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัท บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
เป็นจ านวน 35,149,509 บาท   เมื่อจัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จ านวน 
1,757,475 บาทแล้ว รวมผลก าไรสะสมยกมา 7,935,576 บาท หักผลขาดทุนประมาณการผลประโยชน์พนักงาน จ านวน 
3,115,541 บาท จะท าให้บรษิทัมีก าไรสะสมส าหรับจัดสรรในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปคีรั้งนี้เป็นเงิน 38,212,069 
บาท  

 จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุัตจิัดสรรก าไรเปน็เงินส ารองตามกฎหมาย และจา่ยเงินปัน
ผลประจ าปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 14,999,895 บาท โดยการจา่ยเงนิปันผลดังกล่าวจ่ายให้ผู้
ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุ้นเพือ่สิทธิในการรับเงินปันผลในวันจนัทร์ท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.
2561 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวันศกุร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561  

 ประธาน ได้เชิญให้ท่ีประชุมซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม 

 นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะของนางสาวชนิดา เจริญเนือง ไดส้อบถาม
ว่า ก าไรสะสมที่บริษัทมีก่อนจ่ายเงินปันผลในคราวนี้ ผู้ถือหุ้นจะถกูหักภาษี ณ ท่ีจา่ยในอัตราใด 

 น.ส.สุจินตนา จ าปีศรี กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวา่ ก าไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 
จ านวนเงิน 7.9 ล้านบาท เป็นก าไรจากการด าเนินงานท่ีถูกหกัภาษีในอัตราร้อยละ 20 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมตัิ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ีเขาประชุม และออกเสียงอนุมตั ิ
ใหจ้ัดสรรก าไรประจ าปี 2560 โดยจัดสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าป ี
2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 14,999,895 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจา่ย
ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์
ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ตามที่บริษัท
เสนอมาขา้งต้นทุกประการ โดยมรีายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

%ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 18,779,049 100.00 
2. ไมอนุมัต ิ - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 18,779,049 100.00 
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วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ประธาน ได้มอบหมายให ้ รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา  

รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่
ประชุมวา่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามขอ้บังคับของบริษัท ในข้อที่ 17 ได้ก าหนดวา่ ใน
การประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเปน็ 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

จากการประชมุผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีครัง้ที่แล้ว กรรมการมีจ านวน 12 ท่าน กรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ก็คือจ านวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการท้ัง 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระในปี 2560 นี ้คือ 

1. นายทวชิ เตชะนาวากุล  กรรมการอิสระ 
2. นายประชยั เลี่ยวไพรัตน ์  กรรมการ 
3. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา  กรรมการบริหาร 
4. นายกจิจา ลีลาวณิชกุล  กรรมการบริหาร 

 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไดม้ีโอกาสเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ได้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยการเปิดเผยผา่นระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัท ระหวา่งวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการให้บรษิัท
พิจารณา 

 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นวา่กรรมการ 3 ทา่น คอื นายทวชิ เตชะนาวากุล นายประชัย เล่ียวไพรัตน์ และ 
ดร.ชวิน เอีย่มโสภณา มีคุณสมบัติครบถว้นตามเกณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถงึตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในวาระท่ีผ่านมาก็ได้ปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยการอุทิศตน
และอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน และเพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับ
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มคีุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา  

 ส าหรับนายกจิจา ลีลาวณชิกุล ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อ เนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพ 
ส าหรับจ านวนกรรมการท่ีวา่งลง ได้พิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรไมเ่พิ่ม
กรรมการเข้ามาทดแทนในชว่งเวลานี้ ประกอบกับบริษัทได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเขา้มารับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบรษิัทในการประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในช่วงวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ ์
2561 ซึง่เมื่อครบก าหนดเวลา ไมม่ีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ 
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 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ นายทวิช เตชะนาวากุล นาย
ประชัย เล่ียวไพรัตน์ และ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยประวัติของกรรมการท้ัง 3 
ท่าน ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4. ในหนังสือเชญิประชุมที่ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น  

 จึงขอให้ท่ีประชุมพจิารณา 

 นางปัทมพร นภาศิริกุลกิจ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ค าแนะน าเรื่องกรรมการ
ของบริษัทว่า อยากให้บริษัทคดัเลือกบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาเป็นกรรมการบรษิัท เพื่อให้ทันตอ่การเปล่ียนแปลงของยคุ
สมัย และเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

 ประธานได้กล่าวขอบคุณส าหรับข้อแนะน าของผูถ้ือหุ้น และรับไว้พิจารณา และกล่าวต่อไปวา่ ที่ผ่านมา
บริษัทได้มีความคิดทีจ่ะคัดเลือกบุคลากรรุ่นใหม ่ เพื่อมาท างานให้บริษัทในต าแหน่งงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท
ด้วย 

 ประธาน ขอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุน้พิจารณา โดยขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเป็นรายบคุคล โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และประวัตกิารเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  

 1. นายทวชิ  เตชะนาวากุล กรรมการ อิสระ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จ านวน  
        156,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.51 

ประธาน ได้เชิญให้ท่ีประชุมซักถามเพิม่เตมิ  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมตัิ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างของผู้ถือหุ้นทีเ่ขาประชุม และออกเสียงอนุมัตใิห้ นายทวชิ 
เตชะนาวากุล กลับเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

%ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 18,778,839 99.999 
2. ไมอนุมัต ิ 210 0.001 
3. งดออกเสียง                      -                        - 
รวม 18,779,049 100.00 

 2. นายประชยั  เล่ียวไพรัตน ์ กรรมการ  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จ านวน  
        1,215,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05 
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ประธาน ได้เชิญให้ท่ีประชุมซักถามเพิม่เตมิ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมตั ิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เขาประชุม และออกเสียงอนมุตัิให้ นาย
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอยีดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

%ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 18,778,839 99.999 
2. ไมอนุมัต ิ 210 0.001 
3. งดออกเสียง                      -                        - 
รวม 18,779,049 100.00 

3. ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา กรรมการบริหาร  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จ านวน 
       708,975 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.36 

ประธาน ได้เชิญให้ท่ีประชุมซักถามเพิม่เตมิ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมตั ิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเขาประชุม และออกเสียงอนุมัตใิห ้ ดร.ชวนิ 
เอี่ยมโสภณา กลับเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้

 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

%ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 18,778,839 99.999 
2. ไมอนุมัต ิ 210 0.001 
3. งดออกเสียง                      -                        - 
รวม 18,779,049 100.00 

 ประธานได้สรุปว่า ท่ีประชมุได้มมีติตามที่คณะกรรมการเสนอ และเนื่องจากการเปล่ียนแปลงกรรมการ
ดังกล่าวขา้งต้น อ านาจกรรมการที่ลงลายมือขื่อแทนบรษิัท จึงเป็นดังนี้ คือ 

 (1) นายประทีป เล่ียวไพรัตน์, นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์, นายชวนิ เอี่ยมโสภณา, นางสาวธัญญารัตน์ 
เอี่ยมโสภณา และนางสาวสุจินตนา จ าปีศรี สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อรว่มกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 
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 (2) การลงนามผูกพันในกรมธรรม์จะต้องมีกรรมการหนึง่คนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราส าหรับกรมธรรม์
ของบริษัท 

วาระที่ 7    พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธาน มอบหมายให้รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
น าเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้  

บริษัทได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้

1. เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 29. “กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบรษิัท ในรูปเงินรางวัล 
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา ซึง่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการตา่งๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท” 

2. เป็นไปตามแนวทางที่ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่ 65/2537 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2537 ได้
อนุมัติวางหลักเกณฑ์ไว้ คือ ใชฐ้านเปรยีบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์
และในอุตสาหกรรมเดยีวกัน รวมถงึมีขนาดใกล้เคยีงกัน ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ โดยค านึงถึงฐานะ และผล
ประกอบการของบริษัทเป็นส าคญั 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดย
พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทน ให้สอดคลอ้งกับภาระหน้าทีค่วามรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งไดเ้ปรียบเทยีบกับธุรกจิในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกจิและผลการเติบโตดา้นผลการด าเนินงานของ
บริษัทแล้ว  เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2561 ภายในวงเงินเท่ากับปี 
2560 ที่ผ่านมา กล่าวคือไม่เกิน 2,000,000 บาท 

ส าหรับในวาระนี้ มี ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท และได้เข้าประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 
3,873,678 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงของดออกเสียงลงคะแนน ในการ
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

ประธาน ได้เชิญให้ท่ีประชุมซักถามเพิม่เตมิ 
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นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะของนางสาวชนิดา เจริญเนือง ได้ให้
ความเห็นว่า หากปีใดบริษัทขาดทุน หรือไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทควรลดค่าตอบแทนของคณะกรรมการลง
ด้วย หากปีใดก าไรมาก บริษัทจะขอเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ถือหุ้นก็ไม่ขัดข้อง 

ประธานกล่าวขอบคุณส าหรับข้อคิดเห็นดังกล่าวของผู้ถือหุ้น และบริษัทจะรับไว้เพื่อพิจารณา 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมตัิ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีตใิห้จ่ายค่าตอบแทนให้แกก่รรมการบริษัทได้ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน
เสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

%ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 14,905,371   79.37 
2. ไมอนุมัต ิ - - 
3. งดออกเสียง 3,873,678   20.62 
รวม 18,779,049 100.00 

วาระที่ 8    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจําป ี2561 

 ประธาน มอบหมายให้นายพชิิต สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอียดเพื่อ
พิจารณา ดังนี ้

ตามข้อบังคับข้อท่ี 36 ก าหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท า ตาม (5) คือ แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี” และ เปน็ไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า สมควร
เสนอชื่อผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ดังนี ้

1. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   เลขที่ใบอนุญาต 4301 หรือ  
2. ดร.ศุภมิตร   เตชะมนตรีกุล   เลขทีใ่บอนุญาต 3356 หรือ  
3. ดร.เกียรตินิยม   คุณติสุข    เลขที่ใบอนุญาต 4800 หรือ   
4. ดร.สุวัจชัย   เมฆะอ านวยชัย   เลขที่ใบอนุญาต 6638 

 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัตสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ส านักงาน กลต.)  โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2561 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นเงิน 2,450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 
108,500 บาท 
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ด้านความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไมม่คีวามสัมพันธ ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และ
การแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

 ประธาน ได้เชิญให้ท่ีประชุมซักถามเพิม่เตมิ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมตัิ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นท่ีเขาประชุม และออกเสียงอนุมัติ
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

%ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 18,779,049 100.00 
2. ไมอนุมัต ิ - - 
3. งดออกเสียง                      -                        - 
รวม 18,779,049 100.00 

วาระที่ 9    พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 ประธาน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีกหรือไม่ 

 นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะของนางสาวชนิดา เจริญเนือง ได้สอบถาม
ถึงสาเหตุที่ท าให้หุ้นของบรษิัทถกูห้ามการซื้อขาย เมื่อใดจะสามารถกลับมาซื้อขายได้อีกครัง้ และขอแนะน าให้ปรับปรุง
การจดัท าแผนท่ีการเดินทางในหนังสือเชิญประชุม ให้ระบุวิธีการเดินทางมายงัสถานท่ีประชุม และปรับปรุงขนาดของ
ตัวอักษรใหใ้หญ่ขึ้น 

 นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงว่า เหตกุารณ์นีเ้กิดขึ้นในปี 2558 ซึ่ง
บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมซึ่งไดเ้คยตอบตกลงรับเป็นผู้สอบบัญชใีห้บริษัท ภายหลังไดต้อบปฏิเสธการเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทก่อนวันประชุมใหญ่สามัญในปี 2558 ไม่นาน โดยใหเ้หตผุลว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีเดมิมีไม่เพยีงพอ 
บริษัทก็ไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีรายอื่นมาทดแทนได้ทันเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า โดยการเสนอให้ที่ประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ไดร้ับอนุญาตจากส านกังาน 
ก.ล.ต. เพื่อท าการสอบบัญชใีห้กบับริษัทในระหวา่งนั้น ท าให้บริษทัถูกห้ามท าการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ไดใ้ห้ความชว่ยเหลือในการติดต่อหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชย
ยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึง่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ผู้สอบบัญชีรายใหม่ ส าหรับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ คาดว่าจะสามารถท าการซื้อขายไดใ้นเรว็ ๆ นี้ 
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 นายฐติิพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง ได้สอบถามว่า ปัจจุบันมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง
เท่าใด ได้ยินข่าววา่จะมีการปรับเกณฑใ์หม่ หากมีการปรับเกณฑ์ใหมจ่ริง เงินกองทุนของบริษัทยังเพียงพอต่อการขยาย
งานหรือไม่, ปัจจุบันส านักงาน คปภ. มีกฎเกณฑ์ หรือหลักเกณฑใ์ดออกมาใหม่หรือไม่ และในปีหน้า หรือปีถัดไปจะมีการ
ใช้มาตรฐานบัญชใีหม่ จะมีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด 

 นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงวา่ ปัจจุบันบริษัทมีเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียงอยูใ่นเกณฑ์ที่ส านกังาน คปภ. ก าหนด  

 นางสาวสุจินตนา จ าปีศรี กรรมการบริหาร และเลขานกุารบรษิัท ได้ชี้แจงเพิม่เตมิวา่ ณ ส้ินปี 2560 บริษัทมี
อัตราส่วนความเพยีงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 301.08 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของส านักงาน คปภ. ซึ่งก าหนดไว้วา่ต้อง
มากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 140 จะเห็นได้วา่บริษัทอยู่ในเกณฑท์ี่ดีมาก ส าหรับมาตรฐานบัญชทีี่จะมีการปรับเปล่ียนใน
อนาคต ทางส านักงาน คปภ. และสภาวิชาชีพบัญชี ไดม้ีการจดัหลักสูตรการฝึกอบรมต่อเนื่องตลอดมา รวมถงึการจัด
ฝึกอบรมโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจ ากัด ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรือ่งดังกล่าว และบริษัทได้
เตรียมความพร้อมใจดัส่งพนักงานระดับผู้จัดการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมมาโดยตลอด ซึ่งบริษัท และผู้สอบ
บัญชีก็ได้ท างานร่วมกันเพื่อใหเ้กดิความพร้อมในการปรับเปล่ียนให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่จะเปล่ียนแปลงไป 

 นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะของนางสาวชนิดา เจริญเนือง ได้ให้
ข้อเสนอแก่บริษัทในการพิจารณาออกใบส าคัญแสดงสิทธ ิ (Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดมิ เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลคา่
สูงขึ้น 

 ประธาน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีกหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา หรือสอบถามประเด็นอื่นเพิ่มเติม 

 ประธาน กล่าวว่าถือวา่วาระน้ีเปน็วาระสุดทา้ย ในนามของคณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายบริหาร และเจา้หน้าที่
ของบริษัททุกทา่น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นท่ีเสียสละเวลาอันมคี่ามาเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และขออนุญาตปิด
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 89/2561 

ปิดประชุมเวลา 11.40 น 
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