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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 90/2562 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดทีี ่25 เมษายน พ.ศ. 2562                         
ณ หองประชุม บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด ชั้น 8  

อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. 

นายมนู  เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 

นางสาวสุจินตนา จําปศรี เลขานุการบริษัท กลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม และแถลงตอที่ประชุม
วา ในวันนี้มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 14  ราย จํานวนหุน 4,866,705 หุน คิดเปนรอยละ 16.22 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดของบริษัท และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน  24 ราย จํานวนหุน 15,297,066  หุน คิดเปนรอยละ 50.99 
ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเปนหุนสามัญจํานวน 20,163,771 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 67.21 
ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

กอนดําเนินการประชุม ไดช้ีแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติสําหรับการประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนดังตอไปนี ้

1. กอนลงมติในวาระใดๆ  ประธาน จะใหทานผูถือหุนซักถามรายละเอียด และขอสงสัยตางๆ  
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี้ ใหถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง 
3. การลงมติในแตละวาระใชวิธีเปดเผย โดยในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่

ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ซึ่งเจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
โดยใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หลังจากนั้นเจาหนาที่จะนําคะแนนเสียงไมเห็น
ดวยและงดออกเสียงดังกลาวนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียง
ที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  

4. ในวาระใดที่มีผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองนั้น  ประธานจะแจงจํานวนหุนที่ผูถือหุนมีสวน
ไดเสียเปนพิเศษนั้นถืออยู และผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 

เลขานุการบริษัทไดแนะนํากรรมการบริษัท ผูสอบบัญชี และ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่ไดเขารวมประชุม 
เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนตามลําดับดังนี ้

กรรมการ 

1. นายมนู  เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายพิชิต   สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน/กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง/กรรมการอิสระ 
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3. รศ.ประนอม       โฆวินวิพัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. นายสุนทร          กอนันทเกียรต ิ ประธานกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

5. นายทวิช        เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ 

6. ดร.ชวิน            เอี่ยมโสภณา  กรรมการบริหาร 
7. น.ส.มาลิน ี เลี่ยวไพรัตน ประธานกรรมการบริหาร 
8. น.ส.ธัญญารัตน เอี่ยมโสภณา  กรรมการผูจัดการ/กรรมการบริหาร 
9. น.ส.สุจินตนา จําปศรี              กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท 

ผูสอบบัญชีประจําป 2562     จาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัตสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  ไดแก 

1. นางสาวสสิตา  มากัต    
2. นายพงษพิษณุ  ศุภโชติชานนทน 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ      จาก บริษัท สํานักงานกฎหมาย เจทีเจบี อินเตอรเนชั่นแนล ลอวเยอรส จํากัด ไดแก 

1.     นายบรรณสมบูรณ  ชัยปริญญา 
2.     นายฉัตรนรินทร      บําเพ็ญวัฒนา 

 การประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 90/2562 ในวันนี้ เปนไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ  2562 เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 90/2562 (Record Date) 
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562                             

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเขามาใหบริษัท
พิจารณาเพ่ิม และเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษทัได โดยได
เปดเผยขอมูลดังกลาวผานระบบขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซดของบริษัท เปนการลวงหนา 
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ
ใหบริษัทพิจารณา 

บัดนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัทขอ 33 แลว กลาวคือมีผูถือหุน และหรือผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอย
กวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา โดยถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงขอเสนอใหทานประธานเปดประชุม และพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไป 

 ประธานเปดประชุมและพิจารณาการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้ 



 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 90/2562                                                                                                      หนา 3 

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 89/2561 

ประธาน ไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 89/2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 89/2561 เสนอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม พรอมกับไดเผยแพร
ไวบนเว็บไซตของบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 89/2561 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ถูกตองตามมติของที่ประชุม ดังนั้น จึงขอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที ่89/2561  ปรากฏรายละเอียดตามสําเนา
รายงานการประชุม ซ่ึงไดสงไปใหบรรดาผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา  

ประธาน ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดเสนอขอคิดเห็น หรือขอแกไขหรือไม  

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 89/2561 เปนอยางอ่ืน หรือ
ซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับรอง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงรับรอง 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 89/2561 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้

 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. รับรอง 20,163,771 100.00 
2. ไมรับรอง - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 20,163,771 100.00 

วาระที ่2    รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 

ประธาน ไดมอบหมายให นางสาวธัญญารัตน  เอี่ยมโสภณา กรรมการผูจัดการ รายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบป 2561  

นางสาวธัญญารัตน  เอี่ยมโสภณา กรรมการผูจัดการ รายงานสรุปสาระสําคัญดังนี้ ภาพรวมของธุรกิจ
ประกันภัยในป 2561 เติบโตรอยละ 5.07%  ธุรกิจยังคงมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแขงขันดานราคา มี
การปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยและเพ่ิมความคุมครองใหกับลูกคามากขึ้น 
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ในป 2561  บริษัทมีรายไดเบี้ยประกันรับรวม 1,182.37 ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอยละ 11.64 ซึ่ง
เติบโตไดกวาคาอุตสาหกรรมที่ สํานักงาน คปภ.ไดรวบรวมขอมูลไววา ส้ินป 2561 เติบโตรอยละ 5.07 การเติบโตของ
เบี้ยประกันภัยของบริษัท มาจากการเติบโตของการประกันภัยรถยนตและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

บริษัทอยูในธุรกิจเปนลําดับที่ 35 ดีขึ้นจากปที่ผานมาที่อยูในลําดับที่ 36  

แมวาบริษัทจะมีการเติบโตของรายไดคาเบี้ยประกัน แตบริษัทก็มีอัตราคาสินไหมทดแทนที่สูงกวาป 2560 
โดยมีอัตราสวนคาสินไหมทดแทนสุทธิรอยละ 53.14 ในขณะที่ป 2560 รอยละ 46.81 สงผลใหบริษัทมีผลกําไรจากการ
รับประกันภัยที่ลดลง สวนธุรกิจใหเชาอาคาร การลงทุน และอื่น ๆ  บริษัทมีผลกําไรที่เติบโตข้ึน 

จากผลการดําเนินการดังกลาวในป 2561  บริษัทมีผลกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ 3.76 ลานบาท ลดลงจากป 
2560 ที่มีผลกําไรสุทธิ 35.15 ลานบาท 

บริษัทมีการขยายงานผานชองทางตาง ๆ มากขึ้น  นอกเหนือจากการที่บริษัทปรับกลยุทธและทบทวนการ
บริหารงานเปนประจําทุกป มีการพัฒนากระบวนการเพื่อใหตอบโจทยความตองการของลูกคาโดยเฉพาะกลุม
อุตสาหกรรม โดยเริ่มต้ังแตเขาไปสํารวจ เขาไปแนะนําวาลูกคาควรตองทําอะไรบางในทุกป หรืออยางนอยปเวนป เพื่อรับ
ฟงลูกคาวามีอะไรที่เราจะปรับปรุงบริการใหแกลูกคาไดบาง เพ่ือใหการบริการที่ดีขึ้น 

บริษัทมีทีมงานรับประกันที่มีความคลองตัวสูง พัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับสภาพตลาดและความ
ตองการของลูกคา นอกจากนี้ยังไดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงทางดานสังคม 
เศรษฐกิจ สภาพการแขงขันของธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนั้น ลูกคายังสามารถตรวจสอบความคุมครองตาม
กรมธรรมผานทางเว็บไซตของบริษัท 

ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนวาระเสนอเพื่อทราบ และเชิญที่ประชุมแสดงขอคิดเห็นหรือ
ซักถามเพ่ิมเติม 

นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร  ผูถือหุนรายยอยขอสอบถามดังนี้ 1.จากกรณีที่กําไรของบริษัทมีอัตราลดลง
เปนจํานวนมาก จึงขอสอบถามมาตรการแกไขเพ่ือใหกลับมามีอัตราผลกําไรเชนเดิม 2.เนื่องจากปที่แลวผูถือหุนได
สอบถามเรื่องการประกันพืชผลซึ่งประสบภาวะขาดทุน จึงขอสอบถามวา กรณีดังกลาวในปที่ผานมาผลการดําเนินการ
เปนอยางไรบาง 3.บริษัทจะสามารถกลับเขามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดเมื่อไร  4. การเปล่ียนแปลงในตลาด
ประกันภัยนั้นคอนขางสูง จะเห็นไดวามีการควบรวมบริษัทประกันภัยมาก บริษัทมีแนวทางในการอยูรอดในธุรกิจ
ประกันภัยตอไปอยางไร 

ประธาน ไดมอบหมายใหนางสาวธัญญารัตน  เอ่ียมโสภณา เปนผูตอบคําถาม 

นางสาวธัญญารัตน  เอ่ียมโสภณา กรรมการผูจัดการรายงานวา เร่ืองผลกําไรที่ลดลงนั้น สืบเนื่องจาก
ในชวงระยะสองถึงสามปที่ผานมาภาคธุรกิจเก่ียวกับการประกันภัยนั้นไมคอยดีนัก มีการแขงขันสูง เบี้ยประกันจึงนอยลง 
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บริษัทจึงพยายามหาผลิตภัณฑใหม ๆ มาลองขาย  แตผลิตภัณฑ ดังกลาวมีความเสี่ยงคอนขางสูง อาจมีผลกระทบตอ
ผลกําไรของบริษัท  บริษัทไดนําผลของการรับประกันภัยในปที่ผานมา  ทบทวนนโยบายการรับประกันภัยโดยปนี้บริษัท
จะพิจารณารับงานใหรัดกุมมากขึ้น 

สําหรับคําถามที่เก่ียวกับการประกันพืชไร ในปที่แลวนั้นไมถือวามีผลกําไร แตอยางไรก็ตามในปนี้บริษัท
ยังคงเขารวมโครงการดังกลาวกับภาครัฐในการรับประกันภัยในสวนดังกลาวตอแตจะมีปริมาณลดลง เพราะไมมีการ
ปรับปรุงเงื่อนไขในการรับประกัน ดังนั้น บริษัทจึงขอลดสัดสวนในการรับประกันลง 

นางสาวสุจินตนา จําปศรี เลขานุการ รายงานที่ประชุมถึงประเด็นเกี่ยวกับการนําหุนกลับเขาสูการซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพยนั้น  บริษัทมีความหวังวาจะสามารถกลับเขาสูการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดตั้งแตปที่แลว 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดตรวจสอบบริษัทโดยขอกระดาษ
ทําการจากผูสอบบัญชี ของบริษัทไปหลายงวดบัญชี  และผูสอบบัญชี ไดใหความรวมมือสงใหสํานักงาน ก.ล.ต. แลว  
ลาสุดบริษัทไดมีการเขาไปคุยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) ซึ่งไดรับทราบวาบริษัทยังมีเหตุติดขัด
เล็กนอยบางประการที่ตองปรับปรุง จากที่เคยเรียนใหผูถือหุนทราบตั้งแตปที่แลว วาในกรณีที่มีเหตุการณลักษณะ
ดังกลาว สํานักงาน ก.ล.ต. จะทําการตรวจสอบอยางละเอียด กลาวคือ มิใชจรวจกระดาษทําการของผูสอบบัญชีแตเพียง
เพียงไตรมาสเดียว หรือปเดียว แลวจะสามารถผานการตรวจสอบได  แตสํานักงาน ก.ล.ต. จะทําการตรวจสอบซ้ําอีก
หลายครั้ง ดังนั้น รายการตาง ๆ ที่ ต.ล.ท. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. แจงมายังบริษัม บริษัทไดดําเนินการแกไขตามที่ไดรับ
แจงมาในทุกเร่ือง สําหรับประเด็นการสงงบการเงินลาชาที่เปนประเด็นหลัก  บริษัทไดดําเนินการสงทันภายในระยะเวลา
ที่กําหนดต้ังแตป 2560  จากนั้นบริษัทไดทําการปรับปรุง ระบบการบริหารงานภายในใหมีความรัดกุมยิ่งข้ึน  ลาสุดที่
ไดรับการแจงมา บริษัทไดดําเนินการแกไข และแจงให ต.ล.ท.เปนที่เรียบรอยแลว 

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน ไดช้ีแจงที่ประชุมถึงประเด็นเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาในภาวะการแขงขัน
อยางรุนแรง และการอยูรอดของบริษัท กรณีนี้บริษัทตองยอมรับวา การแขงขันนั้นรุนแรงจริง ซึ่งหากดูแนวโนมของเบี้ย
ประกันภัยนั้นจะเห็นไดวามีการลดลงมาโดยตลอด  แมวาบริษัทมีความเชื่อวาการลดลงของเบี้ยประกันนั้นควรจะหยุดลง
ไดแลว แตในปจจุบันก็ยังลดลง แมกระทั่งในปนี้ก็ยังมีแนวโนมการลดลงที่รุนแรงมาก ดังนั้น บริษัทจึงพยายามที่จะลด
ตนทุนของบริษัทใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ซ่ึงในเวลานี้บริษัทกําลังจะทําการปรับโครงสรางของบริษัทเพ่ือเขาไปอยูใน 
Economy 4.0 ใหได เพ่ือใหมีความแมนยําและความรวดเร็วที่สุด  กระบวนการตอนนี้อยูในข้ันตอนของการปรับปรุง 
เพราะฉะนั้น บริษัทอาจจะไมสามารถตอบไดในตอนนี้วา จะเปนอยางไร  แตสามารถตอบไดวา ดวยศรัทธาที่ลูกคามีตอ
บริษัท บริษัทนาจะยืนหยัดไดในธุรกิจ 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม  

ประธานแจงวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระรายงานเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงมต ิ

ที่ประชุมไดพิจารณา และรับทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบป 2561  ตามที่เสนอ   
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วาระที ่3  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

ประธาน ไดมอบหมายใหนายพิชิต สินพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2561 โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ประกอบดวยกรรมการของบริษัทจํานวน 4 ทาน ทุกทานเปน
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถ มีประสบการณทางดานบัญชีและการเงิน และการ
บริหารงานบุคคล ไดแก  

1. นายพิชิต สินพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุนทร กอนันทเกียรต ิ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต หนาที ่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกฎบัตรของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวาง
ป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งส้ินจํานวน 4 ครั้ง เปนการประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญช ี
และผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม เพ่ือทําการพิจารณาในเรื่องตางๆ โดยมีประเด็นและสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้

1. การสอบทานงบการเงิน 
 ไดสอบทานขอมูลสาระสําคัญของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 
2561 ของบริษัท ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอม
ทั้งไดรวมประชุมซักถามกับผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน เพ่ือนําความเห็นของผูสอบบัญชีที่เปนสาระสําคัญไปปรับปรุง
และแกไขใหถูกตอง คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกลาว 

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 
 สําหรับระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานทั้งองคกร ไดมีการกําหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบ เปาหมาย และแผนงานทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของ
บริษัท ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีระบบตรวจสอบภายในเพ่ือใหมั่นใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญ
ของบริษัท ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ 

 การสอบทานเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีการปฏิบัติตามแนวทางขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ 

3. การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในอยางมีความเปนอิสระและกอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอบทานผลการตรวจสอบ
ประจําป 2561 เปนประจําโดยมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และอัตรากําลัง
ของแผนกตรวจสอบภายในประจําป 2561 โดยไดเสนอแนะแนวปฏิบัติซึ่งชวยพัฒนาแนวทางการตรวจสอบใหดียิ่งขึ้น 
เพื่อใหแผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสําคัญ 

4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติใหความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผูถือ
หุนแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท เพ่ือตรวจสอบงบการเงินประจําป 2562 และรายงานการดํารงเงินกองทุนเพื่อจัดสงสํานักงาน คปภ. 

5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 ไมม ี

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเห็นวาบริษัทไดจัดทํางบการเงินอยางถูกตอง เช่ือถือได
ตามมาตรฐานการบัญชี และเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 การกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินการบริหารความเส่ียงอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ประธานไดเชิญใหที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปดโอกาสใหผูถือหุน
ซักถาม 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม  

ประธานแจงวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระรายงานเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงมต ิ

ที่ประชุมไดพิจารณา และรับทราบรายงานผลการดําเนินของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2561 

วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2561 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2561 ที่บริษัทไดจัดทําข้ึน และผูสอบบัญชี
รับอนุญาตไดตรวจสอบแลว รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลว ซึ่งไดสงไปให
บรรดาผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี ้
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ประธาน มอบหมายใหนางสาวสุจินตนา จําปศรี กรรมการบริหาร และผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน เปน
ผูรายงานสรุปใหทานผูถือหุนทราบ ดังนี ้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,956.37 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 4.72  สินทรัพยของบริษัทประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 37.72 ลานบาท เบี้ย
ประกันภัยคางรับ 152.37 ลานบาท รายไดจากการลงทุนคางรับ 1.07 ลานบาท สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 572.76 
ลานบาท ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ 93.48 ลานบาท  สินทรัพยลงทุน 681.94 ลานบาท เงินลงทุนในบริษัทรวม 
46.81 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 305.37 ลานบาท สินทรัพยไมมีตัวตน 10.21 ลานบาท  สินทรัพยภาษีเงินได
รอตัดบัญชี 21.35 ลานบาท และสินทรัพยอื่น ๆ 33.28 ลานบาท  

 ดานหนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม 1,254.40 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.21 ประกอบดวย หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัยตอ 1,072.03 ลานบาท  เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ จํานวน 81.01 ลานบาท ภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน 11.05 ลานบาท  คานายหนาคางจาย 30.17 ลานบาท และคาใชจายคางจาย จํานวน 32.94 ลานบาท หนี้สิน
อื่น 27.19 ลานบาท  

 สวนของผูถือหุน 701.98 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.08  ซ่ึงในสวนของผูถือหุน ประกอบดวย ทุนจดทะเบียน 
300 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุน 86.59 ลานบาท กําไรสะสมเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 19.61 ลานบาท และผลกําไร
สะสม จํานวน 27.15 ลานบาท สวนประกอบอื่น ประกอบดวย สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 230.91 ลานบาท และ
กําไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขาย 37.72 ลานบาท 

สําหรับบัญชีกําไรขาดทุนนั้น บริษัทมีรายไดจากเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,182.37 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
11.64 เมื่อหักเบี้ยประกันจายจากการเอาประกันภัยตอแลว เปนเบี้ยประกันภัยสุทธ ิ 834.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
13.28 เมื่อหักสํารองเบี้ยประกันภัยแลว บริษัทมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 804.27 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.47 นอกจากนั้น บริษัทยังมีรายไดคาจางและคาบําเหน็จ 56.90 ลานบาท รายไดจากการลงทุน
สุทธิ 13.85 ลานบาท ผลกําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 0.10 ลานบาท รายไดคาเชา 70.76 ลานบาท และรายไดอ่ืน ๆ 
0.35 ลานบาท รวมเปนรายไดทั้งส้ิน 946.23 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.84  

สวนของคาใชจายประกอบดวย คาสินไหมทดแทน 601.93 ลานบาท ลดลงรอยละ 42.88 เมื่อหักสวนที่
เรียกคืนจากการประกันตอ 174.58 ลานบาท คิดเปนคาสินไหมสุทธิ 427.35 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 24.27 
คาจางและคาบําเหน็จ 164.46  ลานบาท  คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 232.54 ลานบาท คาใชจายในการ
ดําเนินงาน 66.22 ลานบาท คาใชจายจากการใหเชาอาคาร 52.33 ลานบาท  รวมเปนคาใชจายทั้งสิ้น 942.88 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.19  

เมื่อนํารายไดหักคาใชจายแลว บริษัทมีกําไรกอนหักภาษีเงินได 3.35 ลานบาท ลดลงรอยละ 92.33 เมื่อ
หักภาษีเงินไดแลว บริษัทมีกําไรสุทธิ 3.77 ลานบาท ลดลงรอยละ 89.29 คิดเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.13 บาทตอหุน 
และเมื่อรวมรายการที่ตองไมจัดและตองจัดประเภทใหมเขาไปในงบกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง จํานวน 11.80 ลาน
บาท ซึ่งประกอบดวย กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย กําไรจากการประมาณการตาม



 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 90/2562                                                                                                      หนา 9 

หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย และ
ภาษีเงินไดของรายการดังกลาวแลว กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวดป 2561 มีจํานวน 15.57 ลานบาท ลดลงรอยละ 62.69  

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปประจําป 2561 จํานวน 41.37 ลานบาท ประกอบดวย เงินสดใชไปใน
กิจกรรมดําเนินงาน 21.60 ลานบาท กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน 4.77 ลานบาท กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน 15 ลานบาท เมื่อรวมกับเงินสดตนงวด 79.09 ลานบาท ทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดปลายงวด 37.72 ลานบาท 

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามขอสงสัยเพิ่มเติม 

นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร  ผูถือหุนสอบถามวา 1.เมื่อดูจากงบการเงินทรัพยสินและหนี้สินยังมีจํานวน
มาก ไมทราบวาสถานการณการจายสินไหมรายใหญจากปกอนมีความคืบหนาหรือไมอยางไร 2.คาสินไหมทดแทนรับ
คืนจากบริษัทประกันภัยตอในหนังสือเชิญประชุม หนา 32 จํานวนของตัวเลขนั้นหางกันมาก ซึ่งผูถือหุนยังไมเขาใจ 
รบกวนอธิบายใหชัดเจน 3.เงินกองทุนตอสินทรัพยความเสี่ยงนั้นอยูในระดับใด 4.ทราบวาจะมีการใช RBC ตัวใหม ขอ
สอบถามวา บริษัทไดมีการทํา Stress test หรือไม แลวหากบริษัทไดทําแบบทดสอบแลว บริษัทอยูในระดับใด  

ประธาน มอบหมายใหนางสาวสุจินตนา จําปศรี กรรมการบริหาร และผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน เปน
ผูตอบคําถาม 

นางสาวสุจินตนา  จําปศรี ช้ีแจงที่ประชุม สําหรับเรื่องคาสินไหมทดแทนที่บริษัทยังมียอดคางจายอยู  
สําหรับเคลมของปกอนไดมีการเคลียรไปจบแลว  แตบริษัทยังมีการรับประกันตอเนื่องมา จึงทําใหมีการเคลมรายใหม
เกิดข้ึน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทําเคลมนั้น ดังที่ไดเรียนผูถือหุนไปในการประชุมคราวที่แลววา ในการรับประกันภัยทรัพยสิน 
เมื่อเกิดความเสียหาย จะตองใชผูเชี่ยวชาญในการสํารวจและประเมินคาเสียหาย  ดังนั้น การที่จะตรวจสอบหรือจบงาน
ในการเคลมนั้น อาจจะตองใชเวลานาน จึงอาจทําใหยังมีในสวนที่ยังคางอยู  โดยสําหรับเคลมรายที่คางอยูนั้น จะเปน  
เคลมรายใหญ ๆ   สวนเคลมรายเล็ก ๆ  บริษัทจะสามารถสรุปตัวเลขในการเคลมไดโดยเร็ว เพ่ือใหผูเอาประกันไดรับการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนโดยเร็วที่สุด 

สําหรับคําถามในสวนของตัวเลข จากหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน หนา 32 ในสวนคาสินไหม
ทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ  ตัวเลขของป 2560 กับ ป 2561 ที่ดูแตกตางกันเปนจํานวนมาก เพราะเหตุวา ในป 
2560 มีคาสินไหมทดแทน 1,053 ลานบาท ในจํานวนนี้มีเคลมรายใหญ และบริษัทมีการทําประกันภัยตอ  จึงทําให
ตัวเลขในสวนคาสินไหมทดแทนรับคืนสูงตาม เมื่อนําคาสินไหมจาย 1,053 ลานบาท  หักกับคาสินไหมรับคืน 709 ลาน
บาท จึงเหลือเปนคาสินไหมสุทธิ 342 ลานบาท  สวนในป 2561 มีคาสินไหมจายผูเอาประกันภัยโดยตรง ลดลงกวาป
กอน  โดยมีจํานวน 601 ลานบาท  ซ่ึงสวนนี้ บริษัทไดมีการประกันภัยตอเชนเดียวกัน  และทําใหสวนที่รับคืนมียอดเปน
จํานวน 174 ลานบาท คิดเปนคาสินไหมสุทธิ 427 ลานบาท ถาเปรียบเทียบจากคาสินไหมสุทธิจะเห็นวาสูงขึ้น ซ่ึงเปนไป
ดังที่กรรมการผูจัดการไดรายงานวา ป 2561 มียอดเคลมจํานวนสูงจากการประกันภัยประเภทรถยนต  ซึ่งการประกันภัย
ประเภทรถยนต บริษัทไมมีการประกันภัยตอ  ซึ่งตางจากการประกันภัยทรัพยสิน ซ่ึงมีการประกันภัยตอ  
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สําหรับในสวนของเงินกองทุนนั้นมียอดจํานวน 701.97 ลานบาท   

นางสาวมาลินี  เลยีวไพรัตน ไดรายงานที่ประชุมเพ่ิมเติมวา บริษัทไดจัดทํา Stress test และสงใหทาง
ราชการแลว ผลออกมาเปนที่นาพอใจ คือมีคา CAR เกินรอยละ 200  

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัต ิ

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัต ิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2561 ส้ินสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 
โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 20,163,771 100.00 
2. ไมอนุมัติ - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 20,163,771 100.00 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร ประจําป 2561 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล 

ประธาน ไดมอบหมายใหนางสาวสุจินตนา จําปศรี กรรมการบริหาร ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน และ
เลขานุการบริษัท นําเสนอรายละเอียดของการขออนุมัติ ดังนี้ 

         บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหผูถือหุนประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจ และแผนการขยายงานของบริษัท โดยกําหนดจายปละครั้งราวเดือนพฤษภาคมของทุกป 

จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีกําไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 
เปนจํานวน 38,212,070 บาท โดยในป 2560 บริษัทไดจายเงินปนผลแกผูถือหุนจํานวน 15,000,000 บาท ซึ่งเมื่อหักสวน
เงินปนผลที่จายไปขางตน จึงคงเหลือ  23,212,070 บาท    บริษัทมีกําไรประจําป 2561 จํานวน 3,765,539 บาท โดย
บริษัทไดมีการปรับปรุงรายการ (ปรับเขากําไรสะสม) จํานวน 358,454 บาท ดังนั้น กําไรสะสมกอนการจัดสรรเงินสํารอง 
มีจํานวน  27,336,063 บาท เมื่อจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิจํานวน 188,277 
บาท  จะทําใหบริษัทมีกําไรสะสมยกไป เปนเงิน 27,147,786 บาท   

จากยอดกําไรสะสมดังกลาวซึ่งมีเพียงจํานวนเล็กนอย จึงขอเสนอตอที่ประชุมพิจารณางดจายเงินปนผล
กําไรประจําป 2561  

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามขอสงสัยเพิ่มเติม 
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ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัต ิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติ
จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2561 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลประจําป 2561 
ตามที่บริษัทเสนอมาขางตนทุกประการ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้

 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 20,163,771 100.00 
2. ไมอนุมัติ - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 20,163,771 100.00 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจ  
กรรมการ 

ประธาน ไดมอบหมายให รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน นําเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท ในขอที่ 17 ไดกําหนดวา 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการออกจากตําแหนง ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 มีจํานวน 4 ทาน ซึ่งรายนามกรรมการทั้ง 4 ทาน 
ที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในป 2562 นี้ คือ 

1. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน กรรมการ 
2. นายสุนทร  กอนันทเกียรต ิ กรรมการอิสระ 
3. รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน กรรมการอิสระ 
4. นางสาวมาลิน ี เลี่ยวไพรัตน กรรมการ 

ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย ไดมีโอกาสเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมใหไดรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัท โดยการเปดเผยผานระบบขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซดของบริษัท ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562  ปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอช่ือ
กรรมการใหบริษัทพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือ ไดพิจารณาตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ที่มีความเห็นวา กรรมการทั้ง 4 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ
เปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ สอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธบริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดํารง
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ตําแหนงในวาระที่ผานมาก็ไดปฏิบัติหนาที่ดวยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ชวยพัฒนาบริษัทไดอยางครบถวน และเพื่อให
การบริหารงานของบริษัทเปนไปอยางตอเนื่อง ประกอบกับไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับ
การพิจารณา 

จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ทาน กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีก
วาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย  

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม  

นายสุรทิน  จุฬาโอฬาร  ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ขอสอบถามวา ในหนังสือเชิญ
ประชุม หนา 112 มีประวัติของกรรมการอิสระ คือ นายสุนทร กอนันทเกียรติ ระบุวาเปนกรรมการอิสระ ในป พ.ศ.2551 
นั้น หมายความวา เปนกรรมการอิสระตั้งแตป 2551 ถึงปจจุบันใชหรือไม และเปนการดํารงตําแหนงกี่วาระ ก่ีป  

ประธานไดตอบขอซักถามผูถือหุนวา นายสุนทร กอนันทรเกียรติ เปนกรรมการอิสระมาแลว10  ป 

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม 

ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเปนรายบุคคล โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน และประวัติการเขาประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ปรากฏตามเอกสารที่แนบสงใหผูถือหุนแลว 

1. นายประทีป เล่ียวไพรัตน      กรรมการ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตเิปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติ
ให นายประทีป เล่ียวไพรัตน กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน
เสียง ดังนี้ 

 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 20,163,771 100.00 
2. ไมเห็นดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 20,163,771 100.00 

2. นายสุนทร  กอนันทเกียรติ            กรรมการอิสระ 

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติม 

ไมมีผูถือหุนทานอ่ืนใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติให นายสุนทร  
กอนันทเกียรติ  กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย  20,129,811                      99.832 
2. ไมเห็นดวย                                   210 0.001 
3. งดออกเสียง          33,750 0.167 
รวม  20,163,771                      100.00 

3. รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน     กรรมการอิสระ 

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติม 

ไมมีผูถือหุนทานอ่ืนใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่เข าประชุม และออกเสียงอนุมัติให            
รศ.ประนอม  โฆวินพิพัฒน  กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน
เสียง ดังนี ้

  

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย  20,163,561 99.999 
2. ไมเห็นดวย                                   210   0.001 
3. งดออกเสียง - - 
รวม   20,163,771 100.00 

4. นางสาวมาลินี   เลี่ยวไพรัตน          กรรมการ 

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติม 

ไมมีผูถือหุนทานอ่ืนใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติให 
นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน  กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนน
เสียงดังนี ้
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มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 20,163,771 100.00 
2. ไมเห็นดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 20,163,771 100.00 

 พิจารณาอนุมัติการแกไขเปล่ียนแปลงอํานาจกรรมการ 

ประธานรายงานตอที่ประชุมวา สําหรับการแกไขเปล่ียนแปลงอํานาจกรรมการ เห็นสมควรผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ “นายประทีป เล่ียวไพรัตน  นางสาวมาลินี  เลี่ยวไพรัตน  
ดร.ชวิน  เอี่ยมโสภณา  นางสาวธัญญารัตน  เอ่ียมโสภณา  นายประชัย  เล่ียวไพรัตน  และนางสาวสุจินตนา  จําปศรี  
สองในหกคนนี้ลงลายมอืชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามขอสงสัยเพิ่มเติม 

ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัต ิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการ ตามที่บริษัทเสนอมาขางตนทุกประการ โดยมีรายละเอียดการ
ลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 20,163,771 100.00 
2. ไมอนุมัติ - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 20,163,771 100.00 

วาระที่ 7    พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธาน มอบหมายให รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
นําเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้  

บริษัทไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ เพ่ือพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ ดังนี ้
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1. เปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 29. “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุน
จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป 
หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท” 

2. เปนไปตามแนวทางที่ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได
อนุมัติวางหลักเกณฑไว คือ ใชฐานเปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย
และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกลเคียงกัน ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยคํานึงถึงฐานะ และผล
ประกอบการของบริษัทเปนสําคัญ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 โดย
พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคาตอบแทน ใหสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 
รวมทั้งไดเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการเติบโตดานผลการดําเนินงาน
ของบริษัทแลว  เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายคาเบี้ยประชุมกรรมการในป 2562 ภายในวงเงิน
เทากับป 2561 ที่ผานมา กลาวคือไมเกิน 2,000,000 บาท 

จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

สําหรับในวาระนี้ มีผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท และไดเขาประชุมในครั้งนี้  ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 
3,873,678 หุน ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงของดออกเสียงลงคะแนนใน
การพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม 

ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหจายคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทไดตามที่เสนอมา ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนที่เข าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  โดยมีรายละเอียดการ
ลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 16,290,093 80.789 
2. ไมอนุมัติ - - 
3. งดออกเสียง 3,873,678 19.211 
รวม 20,163,771 100.00 
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วาระที่ 8    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2562 

ประธาน มอบหมายใหนายพิชิต สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอรายละเอียดเพ่ือ
พิจารณา ดังนี้ 

ตามขอบังคับบริษัทขอที ่36 กําหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทําตาม (5) คือ แตงตั้ง
ผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช”ี และเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีความเห็นวา สมควร
เสนอชื่อผูสอบบัญชีที่อยูในรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) 
โดยใหคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือที่เสนอเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2562 ดังนี ้

1. สํานักงานบัญชี เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัตสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2562 

2. รายชื่อผูสอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี ดังตอไปนี้ 
1. นายชวาลา    เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4301 หรือ 
2. ดร. สุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  6638 หรือ 
3. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  3356 หรือ 
4. นายนันทวัฒน สํารวญหันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  7731 

3. คาสอบบัญชี ประจําป 2562     กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 2,450,000 บาท เทากับป 2561 

จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม 

นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร  ผูถือหุน เสนอความคิดเห็นวา มิไดมีขอทักทวงเกี่ยวกับรายชื่อของผูสอบบัญชี
ดังกลาว แตสามารถระบุขอความเก่ียวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีไดหรือไมวา  เห็นสมควรแตงต้ังผูสอบบัญชี 1 ใน 4 คน 
ที่บริษัทเสนอ หรือที่บริษัทไดจัดหา แตงตั้งในอนาคต  เพราะเหตุวา หากเกิดเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดข้ึนแกผูสอบ
บัญชี 1 ใน 4 คนดังกลาว อาจเกิดปญหาได  และในบางบริษัทก็ระบุไวเชนนี้ 

ประธานกลาวขอบคุณ และชี้แจงวา ตามขอกําหนดของการตรวจสอบนั้น จะตองระบุชื่อของผูสอบบัญชี
ใหชัดเจน และบุคคลที่จะมาเปนผูสอบบัญชีตอบริษัทจะไมเกิน 5 ครั้ง เพราะฉะนั้น จึงตองหมุนเวียนกัน สวนขอเสนอใน
เรื่องนี้นั้นคอนขางชัดเจนอยูแลววา บริษัทเสนอผูสอบบัญชีจํานวน 4 คน  ซ่ึงคนใดคนหนึ่งสามารถดําเนินการได จึงไม
นาจะเกิดปญหาวา ผูสอบบัญชีทั้งสี่คนดังกลาวไมสามารถทําหนาที่ได  อีกทั้งการไมระบุรายชื่อของผูสอบบัญชี  อาจทํา
ใหเกิดปญหาได เพราะทางบริษัทตองเสนอชื่อผูสอบบัญชีที่อยูในรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยพรอมหมายเลขใบอนุญาตที่ชัดเจนดวย 
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ประธานกลาวขอบคุณ และสอบถามวามีผูถือหุนรายใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  

ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัต ิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตเิปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุม และออกเสียงอนุมัติ
ผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัต ิ 20,163,771 100.00 
2. ไมอนุมัติ - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 20,163,771 100.00 

วาระที่ 9    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถาม)ี 

วาระนี้กําหนดขึ้นเพ่ือใหทานผูถือหุนไดซักถามขอสงสัยและเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทชี้แจงขอซักถาม 
หรือขอสงสัยตาง ๆ ของทานผูถือหุน ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไมมีการลง
มติใด ๆ ในวาระนี ้

ประธาน ไดสอบถามผูถือหุนวาจะมีทานผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีกหรือไม 

ประธาน กลาววาถือวาวาระนี้เปนวาระสุดทาย ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และ
เจาหนาที่ของบริษัททุกทาน ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่เสียสละเวลาอันมีคามาเขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ และขอ
อนุญาตปดการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 90/2562 

ปดประชุมเวลา 11.30 น 
             

  ลงช่ือ ......นายมนู เลียวไพโรจน.......... 
                                  (นายมนู เลียวไพโรจน) 
                     ประธานกรรมการ 

 
 
ลงชื่อ ....นางสาวสุจินตนา  จําปศรี........ 

                        ( นางสาวสุจินตนา   จําปศรี ) 
             กรรมการ เลขานุการบริษัท 


