
รายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2556 (คร้ังท่ี 81) 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 
ณ หองแกรนดฮอล บางกอกคลบั ชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร  
เลขท่ี 175 ถนนสาธรใต ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร  

 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

 นายสุจินต หว่ังหล ีประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”)   

ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนพรอมแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อ 
ผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและวันที่ 8 มีนาคม 2556 เปนวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225                           
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนน้ัน บริษัทฯมีทุน             
จดทะเบียนชําระแลวเปนเงิน 300,000,000 บาท แบงเปน 30,000,000 หุน  

การประชุมครั้งน้ี มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 19 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 86 ราย       
รวมเปนจํานวน 105 ราย นับจํานวนหุนได 22,772,521 หุน คิดเปนรอยละ 75.91 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ซึ่งครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและตามขอบังคับบริษัทฯขอ 35 ที่กําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุน ตองมี    
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 
และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

หมายเหตุ: ณ ตอนเปดประชุม มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 103 ราย นับจํานวนหุนได 
22,666,614 หุน คิดเปนรอยละ 75.56 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

จากน้ันประธานกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทฯท่ีเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดและตอบขอซักถาม รวมท้ังไดเชิญตัวแทนจากบริษัท สํานักงานทนายความสะพานเหลือง จํากัด ซึ่งเปน           
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เปนผูสังเกตการณในการตรวจนับคะแนนเสียง เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง
โปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังน้ี 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 
1. นายสุจินต  หว่ังหลี    ประธานกรรมการ 
2. นายนิพล  ตั้งจีรวงษ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
3. นายปติพงศ  พิศาลบุตร กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 
4. ศาสตราจารยหิรญั  รดศีร ี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายประมนต  สุธีวงศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 
6. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสะและกรรมการตรวจสอบ 
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7. นายวุฒิชัย  หว่ังหลี   กรรมการ 
8. นางสาวจิตตินันท หว่ังหลี กรรมการ 
9. นายเขต หว่ังหลี กรรมการ 
10. นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ กรรมการ 
11. นางสาวสุกัญญา  ปณฑพรรธนกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท 

กรรมการท่ีไมเขารวมประชุม 
1. นายทํานุ หว่ังหลี   กรรมการ 
2. นายพรพงษ พรประภา กรรมการอิสระ 
3. นายชาน ซู ล ี  กรรมการอิสระ 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 
นางสาวอนุกูล ฐิติกลุรตัน รองกรรมการผูอํานวยการและผูอํานวยการฝายการเงิน 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 
นางนงลักษณ พุมนอย  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขารวมประชุม 
นายเอกชัย ชันซือ่  บริษัท สํานักงานทนายความสะพานเหลือง จํากดั 

กอนเขาวาระการประชุม ประธานไดมอบให เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสยีงลงคะแนน 
และการนับคะแนนเสียง ใหที่ประชุมทราบ โดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

 วาระที่เปนการเสนอเพื่อทราบ ผูถือหุนไมตองออกเสียงลงมติ  
 ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในแตละวาระ การออกเสียง

ลงคะแนนผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยถือวา 1 หุนเปน 1 เสียง  
 การนับคะแนนเสียงแตละวาระ ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม โดยวาระที่ 5 พิจารณา

คาตอบแทนแกคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา     
2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

 กรณีที่ไมมีผูถือหุนคัดคานหรือแสดงความเห็นเปนอยางอ่ืนนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการ
เสนอ ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรืออนุมัติตามท่ีเสนอ 

 วาระใดท่ีผูถือหุนตองการใชสิทธิออกเสียง ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหกรอกความเห็นพรอมลง
นามในใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯมอบใหขณะลงทะเบียนและชูมือเพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับใบลงคะแนน 

 บริษัทฯจะนําใบลงคะแนนที่ผูถือหุนไมเห็นดวยและงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา
รวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระน้ันๆ เพ่ือประกาศใหที่ประชุมทราบ
และเก็บไวเปนหลักฐาน และตอนปดประชุม บริษัทฯจะเก็บใบลงคะแนนทุกวาระจากผูถือหุนทุกรายที่
เขารวมประชุม โดยขอใหผูถือหุนวางไวบนโตะหรือสงมอบแกเจาหนาที่ กอนออกจากหองประชุม 
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 สําหรับผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูดูแลรับฝาก
หุน และผูถือหุนไดระบุการออกเสียงลงคะแนนมาแลว ผูรับมอบฉันทะไมตองลงคะแนนเสียงอีก  
เน่ืองจากบริษัทฯไดนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะแลว 

เลขานุการบริษัทแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางวันที่ 3 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนท่ีบริษัทฯกําหนด 
ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯและเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เมื่อสิ้นสุดกําหนด
ระยะเวลาการรับเรื่อง ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและไมมีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการ 

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวดังน้ี 

วาระท่ี 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (คร้ังท่ี 80) 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่   
26 เมษายน 2555 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งน้ีแลว   

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอแกไขรายงานการประชุมฯดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอ   
ขอแกไข 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (คร้ังที่ 80) ดวยคะแนนเสียงขางมากของ  
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,772,521 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2555 

 ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ      
ในรอบป 2555 ใหแกผูถือหุนเพ่ือรับทราบ  

 นายนิพล ตั้งจีรวงษ รายงานวา สืบเน่ืองจากเหตุการณมหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554 สงผลใหเกิดความ
เสียหายอยางรุนแรงตอธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทย โดยความเสียหายทั้งสิ้นประมาณการไดเกินกวา 4.2       
แสนลานบาท สงผลใหเกิดการขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม ในสวนของบริษัทฯไดตั้งสํารองคาสินไหม
ทดแทนสําหรับมหาอุทกภัยประมาณ 36,000 ลานบาท โดยเปนคาสินไหมทดแทนที่บริษัทฯรับเสี่ยงภัยไวเองประมาณ 
1,400 ลานบาท และหลังการเรียกรองคาสินไหมทดแทนรับคืนตามสัญญา XOL จากการบริษัทประกันภัยตอ จะเหลือเปน
ความเสียหายสุทธิของบริษัทฯ 646 ลานบาท จํานวนผูเอาประกันภัยของบริษัทฯที่ไดรับความเสียหายประมาณ 1,000 ราย 
เหลือเพียง 30 รายที่บริษัทฯยังจัดการคาสินไหมทดแทนไมแลวเสร็จ เน่ืองจาก (1) อยูระหวางการตัดสินใจของผูเอา
ประกันภัยวาจะดําเนินธุรกิจตอไปหรือไม (2) ผูเอาประกันภัยไมสามารถแสดงหลักฐานของความเสียหายที่ประเมินได
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ใกลเคียงกับความเปนจริง (3) บริษัทฯตองใชเวลาในการประเมินความเสียหาย เน่ืองจากมีผูเอาประกันภัยจํานวนมากที่
ไดรับความเสียหาย ทั้งน้ี บริษัทฯประมาณการวาจะทําการจายคาสินไหมทดแทนทั้งหมดใหกับผูเอาประกันภัยสวนที่เหลือ
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 อยางชาไมเกินสิ้นเดือนกันยายน 2556    อยางไรก็ตาม การจายคาสินไหมทดแทน
ขางตนไมกระทบตอฐานะทางการเงินและสภาพคลองของบริษัทฯ โดย ณ สิ้นป 2555 บริษัทฯมีอัตราสวนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
กําหนดไวที่รอยละ 140 ประมาณ 3 เทา 

หลังจากน้ันไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 สําหรับรายละเอียดของ
รายงานปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งน้ีแลว สรุปได ดังน้ี          

หนวย: ลานบาท 

 
 

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 
2555 2554 

 1.  เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 2,560.14 2,153.20 
 2.  เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 1,641.92 1,632.47 
 3.  คาสินไหมทดแทนสุทธิ    1,092.43    1,404.19 
 4.  รายไดจากการรับประกันและรายไดจากการลงทุน 66.80 (212.68) 
 5.  กําไรสุทธิ (หลังภาษี)   37.81    (197.16) 
 6. สินทรัพยรวม 20,515.47 42,997.99 
 7. หน้ีสินรวม 18,391.03 41,183.69 
 8. สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ  2,124.45  1,814.30   
 9. อัตรากําไรขัน้ตน (รอยละ) (10.76) (22.17) 
10. อัตรากําไรสทุธิ (รอยละ) 1.98 (10.94) 
11. อัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน (รอยละ) 1.92 (9.74) 

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น สรุปไดดังนี้ 

นายสุพจน เอื้อชัยเลศิกลุ ผูรบัมอบฉันทะจากสมาคมสงเสรมิผูลงทุนไทย สอบถามถึงการตั้งสํารองคา
สินไหมทดแทนสําหรับมหาอุกภยั โดยหลังจากจายคาสินไหมทดแทนใหกับผูเอาประกันภัยสวนที่เหลือ 30 รายแลว จะมี
สวนที่บันทึกกลบัเขามาเปนรายไดของบริษัทฯหรือไม ซึ่งแนวโนมผลการดาํเนินงานป 2556 นาจะไมติดลบแลว 

ประธานชี้แจงวา บริษัทฯไดตั้งสาํรองคาสินไหมทดแทนประมาณ 36,000 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับความ
เสียหายที่เกดิข้ึนจริง โดยบริษัทฯไดจายคาสินไหมทดแทนไปสวนใหญแลว ณ เดือนเมษายน 2556 คงเหลือผูเอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยตรงเพียง 20 รายท่ีบริษัทฯยังจัดการคาสนิไหมทดแทนไมแลวเสร็จ คงเหลือความเสียหายประมาณ 
3,000 ลานบาท สาเหตุเกิดจากขอมูลที่ประธานกรรมการบริหารไดรายงานไวขางตน ซึ่งบริษัทฯมั่นใจวาในป 2556 ผลการ
ดําเนินงานจะกลบัมาสูสภาวะปกติได 
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ประธานแจงวาวาระนี้เปนการเสนอเพ่ือรับทราบ จึงไมตองมีการลงมติ 

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2555 

วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร ขอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
ผานการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว รายละเอียดตามงบการเงินที่ไดจัดสงไป
ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ีแลว 

  ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวาไมมีผูถอืหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี   

เห็นดวย 22,772,521 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระท่ี  4     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2555 

ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร นําเสนอรายละเอียด  

ประธานกรรมการบริหารกลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา ณ สิ้นป 2555 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
สวนไดเสียและตามวิธีราคาทุน บริษัทฯมีกําไรสุทธิจํานวน 37.81 ลานบาท และ 24.13 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 
1.26 บาท และ 0.80 บาท ตามลําดับ ทั้งน้ี บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะบริษัทตองไมมีผลขาดทุนสะสม ดังน้ัน 
คณะกรรมการขอเสนอการจัดสรรเงินกําไรใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท จํานวน 30 ลานหุน เปนเงิน 30 ลานบาท 
คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 79.34 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป 2555 โดยจะจายใหแกผูถือหุน
ตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 
8 มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 

การจดัสรรกําไรขาดทุนของบริษทัฯจะเปนดังน้ี 
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกมา 730,410,228 บาท 
กําไรสุทธิประจาํป 2555 37,807,410 บาท 
กําไรสุทธิตอหุน 1.26 บาท 
จํานวนหุน 30,000,000 หุน 
จํานวนเงินปนผลจายตอหุน 1.00 บาท 
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รวม จํานวนเงินปนผลจาย 30,000,000 บาท 
อัตราการจายเงินปนผลตอกาํไรสทุธิ (รอยละ)                 79.34  

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น สรุปไดดังนี้ 

นายสุพจน เอ้ือชัยเลิศกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย แจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจาก
กรมสรรพากรไดประกาศปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เปนรอยละ 23 ในป 2555 และปรับลดเปนรอย
ละ 20 ในป 2556  จึงขอเสนอใหเงินปนผลสวนที่จายจากเงินกําไรสะสมน้ัน ใหบริษัทฯพิจารณาจายจากกําไรสะสมสวนที่ผู
ถือหุนจะไดสิทธิประโยชนในการเครดิตภาษีดีที่สุด 

นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน ชี้แจงวา การจายเงินปนผลในคร้ังน้ี ประมาณรอยละ 90 จายจากกําไรของงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 23   สวนที่เกินจะใชคาเฉลี่ยทั้งหมดเนื่องจากบริษัทฯมียอด
กําไรสะสมตอเน่ืองมายาวนาน และกรมสรรพากรมีการปรับอัตราภาษีนิติบุคคลมาโดยตลอด  ประกอบกับเปนปแรกที่ผล
ประกอบการเฉพาะบริษัทไมสามารถรองรับการจายเงินปนผลทั้งจํานวนได  อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีโนบายใหความเปน
ธรรมและคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และขอขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะดังกลาว 

เม่ือปรากฏวา ไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,772,521  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระท่ี  5 พิจารณาคาตอบแทนแกคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

ประธาน มอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร นําเสนอ 

ประธานกรรมการบริหารแจงวา บริษัทฯมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับใกลเคียงกับ
อุตสาหกรรมและคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันรูปแบบคตอบแทนกรรมการแบงเปน 2 รูปแบบคือ (1) 
คาบําเหน็จกรรมการ คิดเปนรอยละ 3.5 ของเงินปนผล (2) คาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการท่ีเขาประชุม โดยจากรายงานการ
สํารวจคาตอบแทนกรรมการท่ีจัดทําโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พบวาคาตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯมีคาต่ํากวาคาตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของหมวดธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนตามรูปแบบเดิม โดยเสนอใหจายคาบําเหน็จกรรมการจากรอยละ 3.5 เปนรอยละ 5 ของเงินปนผลจาย ดังน้ี 

5.1 คาบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานป 2555 จํานวนเงิน 1.5 ลานบาท  
5.2 คาเบี้ยประชุมในป 2556 แกกรรมการที่เขารวมประชุม ดังน้ี 
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5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  -     ประธาน                                 30,000 บาท/ครั้ง 

- กรรมการ                  20,000 บาท/ครั้ง/คน 
5.2.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

-     ประธาน        30,000  บาท/ครั้ง 
  -     กรรมการ  20,000 บาท/ครั้ง/คน 

5.2.3  การประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา 
และธรรมาภิบาล / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  -     ประธาน               20,000 บาท/ครั้ง/คน 
-     กรรมการ        10,000 บาท/ครั้ง/คน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวา ไมมีผูถอืหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,772,521 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระท่ี 6    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร นําเสนอ  

ประธานกรรมการบริหารแจงวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับบริษัทกําหนดให
กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  โดยใน
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คน ดังน้ี  

1.   ศาสตราจารยหิรญั รดศีรี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายนิพล  ตั้งจีรวงษ   กรรมการ 
3.   นายทํานุ    หว่ังหลี  กรรมการ  
4.   นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ  กรรมการ 
5. นางสาวสุกัญญา ปณฑพรรธนกุล กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระน้ี ไดพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล  มีความเห็นวากรรมการที่ตองออกตามวาระทั้งหมด เปนผูมี
ความรูความสามารถ ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯและผูถือหุนมาโดยตลอด 
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯตอไปอีก
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วาระหน่ึง สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 5 คน ปรากฏอยูในเอกสารแนบทายคําบอกกลาวเรียกประชุมที่ไดสงไป
ใหแกผูถือหุน 

ประธานกรรมการบริหารสอบถามผูถือหุนวาจะเสนอผูใดเพ่ิมเติมเพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ปรากฏ
วาที่ประชุมผูถือหุนไมไดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเขารับการเลือกตั้ง   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลอืกกรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เปนรายบุคคล ดังน้ี 

1) ศาสตราจารยหิรญั รดีศร ี กลับเขาดํารงตาํแหนง กรรมการอิสระ 

เห็นดวย 22,772,521 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ    0 

2) นายนิพล ตั้งจีรวงษ กลับเขาดํารงตาํแหนง กรรมการ  

เห็นดวย 22,650,653 เสียง คิดเปนรอยละ 99.46 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 121,868 เสียง คิดเปนรอยละ 0.54 
(นายนิพล ตั้งจีรวงษ ถือหุน 121,868 หุน ของดออกเสียง) 

3) นายทํานุ หว่ังหลี  กลับเขาดํารงตาํแหนง กรรมการ  

เห็นดวย 22,389,727 เสียง คิดเปนรอยละ 98.32 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 382,794 เสียง คิดเปนรอยละ 1.68 

   (นายทํานุ หว่ังหลี ถือหุน 382,794 หุน ของดออกเสียง) 

4) นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ กลับเขาดํารงตาํแหนง กรรมการ 

เห็นดวย 22,772,521 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ    0 

5) นางสาวสุกัญญา ปณฑพรรธนกุล กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ  

เห็นดวย 22,771,962 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 559 เสียง คิดเปนรอยละ 0.002 
(นางสาวสุกัญญา ปณฑพรรธนกุล ถือหุน 559 หุน ของดออกเสียง) 
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วาระท่ี 7    พิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญช ี

ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร นําเสนอ  

ประธานกรรมการบริหาร  แจงตอที่ประชุมวา  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ  
โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทฯประจําป 2556 ดังรายนามตอไปน้ี 

1) นางนงลักษณ พุมนอย        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  4172          
 สอบบัญชีใหบริษัทฯระหวางป 2552-2555  รวม   4   ป 

2) นางสาวสมใจ คุณปสุต     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  4499 
 ไมเคยสอบบัญชีใหบริษัทฯ   

3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 
 ไมเคยสอบบัญชีใหบริษัทฯ   

 ผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน ไมมีความสัมพันธและ/หรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ/บริษทัรวม/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูที่เกีย่วของกับบุคคลดังกลาว และไมไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  

สําหรับคาตอบแทนผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั ไดเสนอเปนจํานวนเงินรวม 1.76 
ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายละเอียด 2556 2555 เพ่ิมข้ึน 
 (บาท) (บาท) บาท รอยละ 

1.  คาสอบบัญชี     

     -  คาตรวจสอบบัญชีประจําป 630,000 610,000 20,000 3 

     -  คาสอบทานบัญชีประจําไตรมาส (3 ไตรมาส) 510,000 480,000 30,000 6 

รวม 1,140,000 1,090,000 50,000 5 

2.  คาบริการอ่ืน     
      ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตามขอกําหนดของ คปภ. 520,000 520,000 - - 
   คาสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติในดานการลงทุนสง คปภ. 100,000 100,000 - - 

รวม 620,000 620,000 - - 

รวมท้ังส้ิน 1,760,000 1,710,000 50,000 3 

จากน้ัน ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น สรุปไดดังน้ี 
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นายสุพจน เอื้อชัยเลศิกลุ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลในการปรับข้ึน
คาสอบบัญช ีและเสนอแนะใหแสดงขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชียอนหลังรวม 3 ป 

นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงวา คาสอบบัญชีไดคงอัตราเดิมมาตั้งแตป 2554 ในป 
2556 น้ี จึงขอเสนอเพ่ิมข้ึน 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 3 เพ่ือรองรับกับคาครองชีพและตนทุนในการดําเนินงานที่เพ่ิมข้ึน  

ประธานแจงวา บริษัทฯจะนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีรวม 3 ป ตามท่ีทานผูถือหุน
ไดเสนอแนะ 

เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมแลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชมุ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งนางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4172 หรือ นางสาวสมใจ 
คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต
เลขท่ี 4951 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั เปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 ในกรณีที่ผูสอบ
บัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั จดัหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
แทนผูสอบบัญชดีังกลาวได โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชปีระจําป 2556 เปนจํานวนเงินรวม 1.76 
ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เหน็ดวย 22,772,521 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระท่ี  8    เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯไดมุงม่ันในการบริหารงานตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ทําให   
ในป 2555 บริษัทฯยังคงไดรับรางวัลตางๆอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

1) ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
อยูในระดับ “ดีเลิศ”  

2) ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย          
อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม” ซึ่งไดรับติดตอกันเปนปที่ 6 

จากน้ัน ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติม โดยนายสุพจน เอ้ือชัยเลิศกุล ผูรับมอบฉันทะ
จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย มีคําถามดังน้ี 

(1) ไมปรากฏการบันทึกคําถาม-คําตอบ ในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 
(2) การแขงขันกับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลดี-ผลเสียกับธุรกิจประกันภัยและบริษัทฯ

อยางไร 
(3) การแขงขันของธุรกิจประกันภัยผานชองทางของธนาคาร หรือ Bancassurance 
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ประธานชี้แจงดังน้ี 
(1) บริษัทฯใหความสําคัญในการบันทึกคําถาม-คําตอบในรายงานการประชุมผูถือหุนมาโดยตลอด แต

เน่ืองจากป 2555 ไมมีผูถือหุนซักถามในประเด็นใด ๆ จึงไมปรากฎคําถาม-คําตอบในรายงาน            
การประชุมฯดังกลาว 

(2) ในระยะ  5 ปแรก  มีความเห็นวายังไมสงผลกระทบกับบริษัทประกันภัยในประเทศ  เ น่ืองจาก       
ประเทศไทยเปนตลาดหลักดานธุรกิจประกันภัยในประเทศอาเซียน ศักยภาพของประเทศอ่ืนในอาเซียน 
เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือ ฟลิปปนส คงไมสามารถที่จะแยงชิงสวนแบงการตลาดในประเทศไทย
ได ในขณะที่ประเทศไทยเองก็ยากที่จะไปขยายตลาดธุรกิจประกันภัยในประเทศอ่ืนไดเชนกัน จากที่ได
ไปดูงานธุรกิจประกันภัยในประเทศพมา  พบวาทั้งตลาดมีเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท แต
รัฐบาลพมามีเง่ือนไขใหแตละบริษัทประกันที่จะเขาไปทําธุรกิจตองมีเงินทุน 6,000 ลานบาท ซึ่งจะไม
คุมกับเงินลงทุน อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีการติดตามและศึกษาความเปนไปไดอยูเปนระยะ ๆ เกี่ยวกับ
การลงทุนในประเทศกลุมอาเซียน สําหรับประเทศใหญอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศในอาเซียน ก็ไดเขา
มาลงทุนในธุรกิจประกันภัยไทยกันเกือบหมดแลว  

(3) ธนาคารในประเทศไทยเกือบทุกแหงมีบริษัทยอยหรือบริษัทในเครือที่ดําเนินธุรกิจประกันภัย โดย
ดําเนินการขายประกันภัยผานชองทางของธนาคาร(Bancassurance) สําหรับบริษัทฯเองไดสราง
ความสัมพันธเปนคูคากับ ธนาคารทหารไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารทิสโก ในใหการ
สนับสนุนธุรกิจประกันวินาศภัยกับบริษัทฯ และบริษัทจะดําเนินการตอยอดเพื่อใหสามารถแขงขันกับ
บริษัทประกันภัยอ่ืนตอไป 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีได      
เขารวมประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 15.55 น. 
  
 
 
                                                            ลงชื่อ                                                         ประธานท่ีประชุม  
                          (นายสุจินต หว่ังหลี) 


