
 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
บมจ. เมืองไทยประกนัภยั คร้ังท่ี 10/2561 

วนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 
ณ หอ้งเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกนัชีวติ 

 

เปิดประชุมเวลา 10.05 น. 
 

นายโพธิพงษ ์ ล ่าซ า ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 29 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 67 ราย รวมเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 96 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได ้41,002,486 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 
59,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 69.50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

บริษทัจึงไดเ้ปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 10/2561 ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดข้อให้นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการ
ผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แนะน ากรรมการ และผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี  
 

กรรมการบริษทั 
 1. นายโพธิพงษ ์ล ่าซ า  ประธานกรรมการ 
 2. นายชิงชยั หาญเจนลกัษณ์  รองประธานกรรมการ         
 3. นางนวลพรรณ ล ่าซ า  กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    
 4. นายชูศกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
      และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 5. นายอโศก วงศช์ะอุ่ม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
      และกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายคิม ชี ยปิ   กรรมการ 
 7. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย  กรรมการ 
 8. นางปุณฑริกา ใบเงิน  กรรมการ 
 กรรมการทั้งหมด 13 ท่าน เขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 61.54 
 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชีบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

 

ผูส้งัเกตการณ์ในการตรวจนบัคะแนน 
 นายกมัปนาท แก่นอาสา  ทนายความอิสระ 
 

นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเขา้ร่วมประชุม ในคร้ังน้ีดว้ย 
  

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโส และ
เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
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1. การออกเสียงลงคะแนนผูถื้อหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้น ถือเป็น 1 
เสียง สามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น  

2. การประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย หัก
ออกจากจ านวนเสียงเห็นดว้ยของผูมี้สิทธิออกเสียง ทั้งในท่ีประชุม และมอบฉนัทะ 

3. หลงัจากประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละของผูถื้อหุน้ตามมติท่ีตอ้งใช ้ซ่ึงในวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี จ านวน
เสียงของผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้มาประชุมเพ่ิมเติม
หลงัจากเปิดประชุม และในระหวา่งวาระต่างๆ 

4. ส าหรับกรณีท่ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกวา่หน่ึงช่อง และไม่มีการลงลายมือช่ือรับรอง หรือ
กรณีท่ีมีการแยกคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีคสัโตเดียนเท่านั้นท่ีสามารถแยกคะแนนเสียงได ้หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าบตัรลงคะแนน
ทั้งบตัร 

5. เพ่ือความรวดเร็วและประหยดัเวลาของท่านผูถื้อหุ้น การออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามวา่มีผูใ้ดไม่เห็น
ดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น
กาเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แลว้ยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรมารวบรวมนบัคะแนนต่อไป  

6. หากท่านผูถื้อหุ้นประสงค์จะซักถามหรือเสนอความคิดเห็น ขอความกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุล เพ่ือให้บันทึก
รายงานการประชุมไดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

7. หากท่านผูถื้อหุน้ไม่ประสงคจ์ะอยูใ่นห้องประชุมระหวา่งการประชุมในระเบียบวาระใด แต่ตอ้งการรักษาสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีตอ้งการ และมอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีก่อน
ออกจากหอ้งประชุม เพ่ือจะไดท้ าการรวบรวมและนบัคะแนนต่อไป  

 

ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

 วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่9/2560 
 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 9/2560 โดยส าเนารายงานการ
ประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมกบัเอกสารเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม 
 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
 ผลการนบัคะแนน ดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 9/2560 จ านวน 41,932,881 เสียง คิดเป็นร้อย
ละ 99.3824 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 7,500 เสียง คิด
เป็นร้อยละ 0.0178 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผูง้ดออกเสียงจ านวน 253,100 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5999 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย 

 

สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 9/2560 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 

ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผูจ้ ัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  เป็นผูร้ายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัน้ี   
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เบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งส้ิน  12,321.26 ลา้นบาท  
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ   6,947.77 ลา้นบาท  
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้  6,967.65  ลา้นบาท  
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ  1,600.24  ลา้นบาท  
รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้น  517.91  ลา้นบาท  
รวมรายได ้ 9,085.80  ลา้นบาท  
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  4,082.06  ลา้นบาท  
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ  1,971.71  ลา้นบาท  
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืนและค่าใชจ่้ายด าเนินงาน   2,284.79  ลา้นบาท 
รวมเป็นค่าใชจ่้าย  8,338.56  ลา้นบาท  
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีจ านวน  618.44  ลา้นบาท   

 

หากพิจารณาเปรียบเทียบขอ้มูลผลการด าเนินงานของปี 2560 กับปี 2559 เบ้ียประกันภยัรับรวมของบริษทัมีการ
ปรับตวัลดลงเลก็นอ้ย ซ่ึงลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.7 เบ้ียประกนัภยัรับท่ีถือเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4 เน่ืองจากการ
รับรู้รายไดข้องกรมธรรมท่ี์มีการเติบโตสูงในช่วงปีท่ีผ่านมาและการจดัการดา้นประกนัภยัต่อ รายไดค้่าจา้งและบ าเหน็จ ลดลง 
ร้อยละ 2.2 จากการปรับตวัลดลงของเบ้ียประกนัภยัรับ และการจดัโครงสร้างการประกนัภยัต่อ ในปี 2560 บริษทัมีค่าสินไหม
ทดแทนสุทธิจ านวน 4,082 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนสินไหมร้อยละ 58.58 ของเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้อตัราส่วน
สินไหมส าหรับปี 2559 มีอตัราร้อยละ 54.59 การเพ่ิมข้ึนของสินไหมปี 2560 เป็นผลจากการบนัทึกสินไหมประกนัภยัรถยนต์
จากเหตุน ้ าท่วมในช่วงไตรมาสท่ี3 และไตรมาสท่ี 4 รวมทั้งการเพ่ิมอยา่งต่อเน่ืองของสินไหมประกนัภยัรถยนตจ์ากกรมธรรม์
ก่อนปี 2560  ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืนและค่าใชจ่้ายด าเนินงานลดลง 141 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยอดเบ้ีย
ประกนัภยัรับของบริษทั  
 ก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ของบริษทัตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจ านวน 618 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 
14.78 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.3 ส่วนรายไดแ้ละก าไรจากการลงทุนมีจ านวนสูงกวา่ปีก่อนจ านวน 32.52 ลา้นบาท หรืออตัราร้อย
ละ 7.0 รายไดด้งักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากรายไดด้อกเบ้ียรับของพนัธบตัรและหุ้นกู ้ก าไรจากการขายเงินลงทุนประเภทกองทุน
อสงัหาริมทรัพย ์และกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
 

นายพลวิทย ์กอนุประพนัธ์ ผูถื้อหุ้น กล่าวชมเชยผลการด าเนินงานของบริษทั ท่ีสามารถท าให้ค่าใช้จ่ายจากการ

ด าเนินงานลดลงได ้และสอบถามว่า หากไม่มีเหตุการณ์น ้ าท่วม ซ่ึงถือเป็นรายการพิเศษ (Extra item) สินไหมประกนัภยั
รถยนตจ์ะมีจ านวนเท่าไร 

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ให้ขอ้มูลวา่ สินไหมประกนัภยัรถยนตจ์ากเหตุการณ์น ้ า
ท่วมมีประมาณเกือบ 80 ลา้นบาท 
 นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ การรับประกนัภยัรถยนตข์อง
บริษทั ส่วนใหญ่จะมีการกระจุกตวัอยูใ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงท าใหค้วามเสียหายจากเหตุการณ์น ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึน 2-3 คร้ัง
ในปีท่ีผา่นมา ค่อนขา้งมากกวา่บริษทัอ่ืน  
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม 
 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560      
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี  
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 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 20,059,357,465 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีสินทรัพยร์วม 19,948,533,277 บาท มีหน้ีสินรวม 
14,701,750,550 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีหน้ีสินรวม 14,992,677,863 บาท รายได้จากการรับประกันภยัและการลงทุนรวม 
9,065,876,220 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการรับประกันภยัและการลงทุนรวม 8,905,892,372 บาท ก าไรสุทธิ 
618,441,471 บาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมี ก าไรสุทธิ 633,222,166 บาท ก าไรต่อหุ้น 10.48 บาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมีก าไรต่อหุ้น 
10.73 บาท 
 

ทั้งน้ี งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม 
ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
ผลการนบัคะแนน ดงัน้ี 
มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั จ านวน 41,933,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3824 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 7,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0178 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผูง้ดออกเสียงจ านวน 253,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5999 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย 

 

สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ปี 2560 
 ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ปี 2560 โดย
ให ้นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี  
 บริษัทมีส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 59 ล้านบาท ซ่ึงครบตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ จากผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษทั มีก าไรสุทธิประจ าปี 2560 จ านวน 618,441,471 บาท จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 4.30 บาท จ านวนทั้งส้ิน 59,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
253,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของก าไรสุทธิ โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 และขอเสนอจดัสรรก าไรสะสมต่อ
ท่ีประชุม ดงัน้ี 
 

             ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา ณ 1 มกราคม  2560 2,856,952,044 บาท 
             บวก ก าไร(ขาดทุน)ประจ าปี 2560 618,441,471 บาท 

                  หกั ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (16,938,371) บาท 
             ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 31 ธนัวาคม 2560 3,458,455,144 บาท 
                  หกั ก าไรสะสมท่ีจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี 2560  
                  หกั เงินปันผลท่ีจะขอเสนอจ่ายในคร้ังน้ี  
             ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลือ 

(253,700,000) 
(253,700,000) 
2,951,055,144 

บาท 
บาท 
บาท 

 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม 
ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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ผลการนบัคะแนน ดงัน้ี 
มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั จ านวน 41,933,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3824 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 7,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0178 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผูง้ดออกเสียงจ านวน 253,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5999 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย 

 

สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการจดัสรรก าไรและ
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ปี2560  
 

วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 
 ประธานฯ มอบให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ ต่อท่ีประชุม  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายโพธิพงษ ์ล ่าซ า 
2. นางสุจิตพรรณ ล ่าซ า 
3. นายชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ 
4. นายแฟรงค ์โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน 

 

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือเขา้มายงับริษทั 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมความเห็นของกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นควรเสนอให้
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายโพธิพงษ ์ล ่าซ า นางสุจิตพรรณ ล ่าซ า นายชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ และ นายแฟรงค ์โยฮาน 
เจอร์ราด แวน แคมเพน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และขอ
เสนอใหเ้ลือกตั้ง นางสาวสุพชันา พฒัน์พงศ์พานิช เป็นกรรมการอิสระ ท่ีไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั และเสนอแต่งตั้ง
ใหเ้ป็น กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อีกต าแหน่งหน่ึง และ นายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นกรรมการอิสระ ท่ีไม่มี
อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั ทั้งน้ี ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไดจ้ดัส่งใหก้บั
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ขอให้กรรมการท่ีออกตามวาระ ออกนอกห้องประชุม ใน
ระหวา่งท่ีท าการเลือกตั้ง และไดส้อบถามผูถื้อหุ้นวา่จะเสนอผูใ้ด แสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือให้ท่ีประชุม
พิจารณาเลือกตั้ง หรือไม่ ปรากฏวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่ไดเ้สนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รับการเลือกตั้ง  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดข้านช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ
ทั้ง 4 ท่าน  และกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน ให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติทีละท่าน และไดส้อบถามในท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในการเลือกกรรมการท่านนั้นๆ หรือไม่  

 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
ผลการนบัคะแนน ดงัน้ี 
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  1. นายโพธิพงษ ์ ล ่าซ า 
 เห็นดว้ย 40,500,792 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9853  
  ไม่เห็นดว้ย                    102,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.2438   
  งดออกเสียง                1,591,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ       3.7708 
  ไม่มีบตัรเสีย     
 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  2. นางสุจิตพรรณ  ล ่าซ า 
 เห็นดว้ย 41,208,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.6632  
  ไม่เห็นดว้ย                    102,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.2438   
  งดออกเสียง                   883,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ       2.0929    
 ไม่มีบตัรเสีย 
 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 3. นายชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ 
 เห็นดว้ย 41,838,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.1563  
  ไม่เห็นดว้ย                    102,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.2438   
  งดออกเสียง                   253,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.5998   
 ไม่มีบตัรเสีย 
 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 4. นายแฟรงค ์โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน 
 เห็นดว้ย                  41,838,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.1563  
  ไม่เห็นดว้ย                    102,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.2438   
 งดออกเสียง                   253,100   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.5998  
 ไม่มีบตัรเสีย 
 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 5. นางสาวสุพชันา พฒัน์พงศพ์านิช 
  เห็นดว้ย       41,838,793   เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.1563  
  ไม่เห็นดว้ย                      94,288 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.2234   
  งดออกเสียง                   261,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.6202   
 ไม่มีบตัรเสีย 
 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 6. นายประเวช องอาจสิทธิกลุ 
 เห็นดว้ย 41,838,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1563  
  ไม่เห็นดว้ย                      94,288 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.2234   
  งดออกเสียง                   261,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.6202   
 ไม่มีบตัรเสีย 
 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติโดยเสียงขา้งมากอนุมติัเลือกตั้ง นายโพธิพงษ ์ล ่าซ า นางสุจิตพรรณ ล ่าซ า นายชิงชยั หาญเจน
ลกัษณ์ และ นายแฟรงค ์โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย
อ่ืนๆ ต่ออีกวาระหน่ึง และมีมติโดยเสียงขา้งมากอนุมติัเลือกตั้งนางสาวสุพชันา พฒัน์พงศ์พานิช เป็นกรรมการอิสระ ท่ีไม่มี
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อ านาจ ลงลายมือช่ือแทนบริษทั และแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อีกต าแหน่งหน่ึง และ นายประเวช 
องอาจสิทธิกลุ เป็นกรรมการอิสระ ท่ีไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  

  

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
  ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยขอให้ นายชูศกัด์ิ  
ดิเรกวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียด 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอให้แต่งตั้ง นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4172 และ/หรือ 
นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขท่ี 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3734 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2561 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,500,000 บาท โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความ เห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้และในกรณีท่ีผูส้อบดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว ทั้งน้ีรายละเอียดของค่าสอบบญัชีมีดงัน้ี 

  - ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี    1,250,000 บาท 
 - สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลรายไตรมาส           690,000  บาท 
 - สอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามความเส่ียงงวดหกเดือน  
   เสนอต่อ คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั      180,000  บาท       
 - ตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตามความเส่ียงประจ าปี  
    เสนอต่อ คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั      380,000  บาท 
เพ่ิมข้ึน 100,000 บาท จากปีท่ีผา่นมา 
 

 นายวรภทัร ชินพงศไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ เสนอให ้ผูส้อบบญัชี พิจารณาเสนอค่าสอบบญัชี ในอตัราเดิมส าหรับปีต่อๆ ไป 
 ประธานฯ ขอใหผู้ส้อบบญัชีรับไปพิจารณา  

นายชูศักด์ิ  ดิเรกวฒันชัย ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมกรณีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบัญชี และค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนว่า 
เน่ืองจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในธุรกิจประกนัภยัมากท่ีสุด
บริษทัหน่ึง ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์จากประเด็นน้ี รวมทั้ง ส านกังาน คปภ. ไดมี้การปรับปรุงกฎเกณฑใ์หม่ๆ มากข้ึน 
ท าใหร้ายละเอียดในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึน จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนทุกปี อยา่งไรก็ตาม ก่อนการพิจารณา
เลือกบริษทัผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การเปรียบเทียบขอ้เสนอกบับริษทัผูส้อบบญัชีรายใหญ่ทั้ง 4 อนัดบัแลว้ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม 
ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
ผลการนบัคะแนน ดงัน้ี 
มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั จ านวน 41,934,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3824 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 7,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0178 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผูง้ดออกเสียงจ านวน 253,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5999 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย 

 

สรุปว่าท่ีประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามเสนอ 
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วาระที ่7 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอให ้นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียด  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
  1. ค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษทั และค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2561 จ่ายในอตัราเดิมเท่ากบัปี
ท่ีผา่นมา  ไดแ้ก่ 
 1.1 ค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษทั 
                                - ประธานกรรมการ  50,000  บาท/เดือน 
                                - รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ  40,000  บาท/เดือน/ท่าน 

                                - กรรมการ   30,000  บาท/เดือน/ท่าน 
 1.2    ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย     
          คณะกรรมการตรวจสอบ  
                                - ประธานกรรมการ 30,000  บาท/คร้ัง  
                                - กรรมการ 20,000  บาท/คร้ัง/ท่าน 
    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                                - ประธานกรรมการ 30,000  บาท/คร้ัง 
                                - กรรมการ 20,000  บาท/คร้ัง/ท่าน 
  2. ค่าบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2560 เป็นเงินทั้งส้ิน 8.5 ลา้นบาท    
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม 
ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
ผลการนบัคะแนน ดงัน้ี 
มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั จ านวน 41,926,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3620 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 16,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0382 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู ้งดออกเสียงจ านวน 253,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5999 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบตัรเสีย 

สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ตามเสนอ   
 

วาระที ่8 รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต 
 ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล ่าซ า กรรมการผูจ้ ัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร น าเสนอนโยบายและ
แผนการด าเนินงานของบริษทัในอนาคต ต่อท่ีประชุม 
 นางนวลพรรณ ล ่าซ า มอบหมายให ้นายวาสิต ล ่าซ า รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส น าเสนอกลยทุธ์ขององคก์รดงัน้ี 

กลยทุธ์ทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ขยายฐานลูกคา้รายยอ่ย ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย เช่น ช่องทางธนาคาร ช่องทางตวัแทน นายหน้า 

ช่องทางลูกคา้ตรง เป็นตน้ 
- สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เพ่ือขยายการจดัจ าหน่ายในช่องทางใหม่ ๆ 

เพ่ิมมากยิง่ข้ึน 
- พฒันาสาขาเพ่ือใหบ้ริการอยา่งครบวงจร รวมถึงการขยายการใหบ้ริการในรูปแบบต่างๆ ใหค้รอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่

ประเทศ  
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- ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของตวัแทนบริษทั ให้เขา้ใจผลิตภณัฑป์ระกนัภยัประเภทต่างๆ เพ่ือการขยายงานใน
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ นอกเหนือจากการขายในผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีตนเองถนดั  

กลยทุธ์ทางดา้นการตลาดและผลิตภณัฑ ์
- มุ่งเนน้การรักษางานต่ออายท่ีุดี และรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม และปรับปรุงการให้บริการลูกคา้อยา่ง

ต่อเน่ืองและใชผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง Data Analytics เพ่ือให้เกิดการซ้ือประกนัภยักบับริษทัให้มากข้ึนจากฐานลูกคา้
เดิม 

- พฒันาแผนการตลาดแบบแยกตามกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจ าหน่าย  
- พฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัให้มีความหลากหลายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบ สนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ตาม

ช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ 
- การขยายธุรกิจประกนัภยัไปในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจร่วมกบั ST 

Group ในประเทศลาว และวางแผนการขยายการด าเนินธุรกิจประกนัภยัไปยงัประเทศพม่า 
- ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ Brand “เมืองไทยประกนัภยั” ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกพ้ืนท่ี และทุกช่วงวยัประชากร 
กลยทุธ์ทางดา้นดิจิทลั 
- พฒันาการใหบ้ริการดา้นประกนัภยัใหลู้กคา้ในรูปแบบดิจิทลั ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชนั และระบบออนไลน์ต่างๆ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไปในเชิงดิจิทลัมากข้ึนและสอดคลอ้งกบันโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ 
- มุ่งเน้นการขยายงานลูกคา้รายใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยพฒันาผลิตภัณฑ์ประกันภยัท่ีจัดจ าหน่ายผ่านระบบ

ออนไลน์ต่างๆ 
- จัดตั้งหน่วยงานส านักกลยุทธ์ดิจิทัลและนวตักรรม เพ่ือดูแลงานทางด้านดิจิทัลเป็นการเฉพาะ เพ่ือรองรับการ

ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และกา้วทนัตามการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งทนัท่วงที 
- วางแผนและก าหนดกลยทุธ์เพ่ือน าพาองคก์รไปสู่สงัคมดิจิทลัอยา่งเตม็รูปแบบ 
กลยทุธ์ทางดา้นพฒันากระบวนการ 
- พฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
- ศึกษานวตักรรมใหม่ๆ และน าเอาเทคโนโลยีทางดา้นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยบริหารจดัการ เพ่ือพฒันา

กระบวนการการท างานภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และยงัสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานไดเ้ช่นกนั 
กลยทุธ์ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- มุ่งพฒันาโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือช่วยสนบัสนุนกระบวนการท างานต่างๆ ใหเ้กิดความสอดคลอ้ง

เช่ือมโยงกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงานมากยิง่ข้ึน 
- ปรับปรุงระบบปฏิบติัการหลกั (Core System) เพ่ิมเติมมาโดยตลอด ทั้งในส่วนการรับประกนัภยั การชดเชยค่า

สินไหมทดแทน บญัชีและการเงิน และการจดัท ารายงาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานมากท่ีสุด 
กลยทุธ์ทางดา้นบุคลากร 
- จดัตั้งโครงการทางดา้นการพฒันาบุคคลากรขององค์กรในระยะยาว เน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุก

ระดบั ไม่วา่จะเป็นความรู้ดา้นประกนัภยั และความรู้ทางดา้นการบริหารการท างานเพ่ือการบริการลูกคา้ท่ีดียิง่ข้ึน   
- วางแผนก าลงัคนให้มีความชดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรม รวมถึงการพฒันาศกัยภาพพนกังานภายในองค์กรให้สามารถ

เติบโต มีความกา้วหนา้ทางอาชีพของพนกังาน (Career Path Management) 
- มุ่งเน้นการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร และส่งเสริมค่านิยมขององค์กรให้เป็นหลกั เพ่ือสร้างค่านิยม “เมืองไทย

หวัใจบริการ” เพื่อสร้างความเป็นเลิศสูงสุดทางดา้นการใหบ้ริการ  
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 นายวรภทัร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผูถื้อหุ้น สอบถามถึงแนวทางการขยายตวัของบริษทั ท่ีจะท าให้เล่ือนจากอนัดบัท่ี 4 ใน
ปัจจุบนั ข้ึนไปเป็นอนัดบัท่ี 3 ภายใน 3 ปีขา้งหนา้ 

นางนวลพรรณ  ล ่าซ า กรรมการผูจ้ ัดการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ยอดขายของบริษทัในปีท่ีผ่านมา 
เติบโตไดไ้ม่เตม็ท่ี เน่ืองจากปัจจยัหลายดา้น รวมทั้ง มีการปรับการรับประกนัภยัรถยนต ์โดยตดัช่องทางท่ีขาดทุนออกไป ท าให้
การอตัราเติบโตของการรับประกนัภยัรถยนตไ์ม่เพ่ิมข้ึน ในปีน้ีบริษทัพยายามท่ีจะขยายงานผา่นช่องทางต่างๆ  เช่น ช่องทางการ
ขายตรง โดยมุ่งเนน้การรับประกนัภยังานโครงการใหญ่ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษทัท่ีไดรั้บสัมปทานก่อสร้างโครงการใหญ่
ต่างๆ และลูกคา้องค์กรท่ีเป็นธุรกิจหลกัในประเทศไทยหลายราย ในช่องทางธนาคาร มีการขยายไปยงัธนาคารอ่ืนๆ เช่น 
ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารทิสโก ้ธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ และบริษทัลีสซ่ิงต่างๆ รวมทั้ง มุ่งเน้นขยายงานผ่านช่องทาง
ตวัแทนและนายหน้า ซ่ึงมีอตัราส่วนสินไหมทดแทนค่อนขา้งต ่า เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง ส่วนการท่ีจะเล่ือนข้ึนจาก
ปัจจุบนัท่ีเป็นอนัดบั 4 ข้ึนไปอนัดบั 3 ยงัถือวา่เป็นเป้าหมายของบริษทั 

นายชยพล ประเสริฐกมลชยั ผูถื้อหุน้ สอบถาม เก่ียวกบัการรับประกนัภยัโครงการรถไฟฟ้า วา่รับประกนัภยัส่วนไหน 
อยา่งไรบา้ง และการขยายตลาดไปท่ีประเทศเมียนมาร์ มีการส ารวจความเป็นไปได ้วา่จะไม่เกิดผลกระทบแลว้หรือไม่ 

นายวาสิต ล ่าซ า ช้ีแจงวา่ บริษทัเป็นผูรั้บประกนัภยัหลกัของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลือง ท่ีกลุ่มบริษทั  
บีทีเอส ฯ และ บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บสมัปทาน โดยเป็นการรับประกนัภยั
ก่อสร้างทั้งโครงการ และการรับประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงมีทุนประกนัภยัรวม 2 สายประมาณ 9 หม่ืนกว่า
ลา้นบาท ทุนการรับประกนัภยั สายละประมาณ 45,000-48,000 ลา้นบาท ส่วนเร่ืองการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ ท่ีเร่ิม
ด าเนินการแลว้ขณะน้ี เป็นท่ี สปป.ลาว ซ่ึงเป็นความร่วมมือกบั เอสที กรุ๊ป (ST GROUP) ในการตั้งบริษทั เอสที เมืองไทย
ประกนัภยั จ ากดั  ไดเ้ปิดด าเนินกิจการมาแลว้ 18 เดือน ผลประกอบการเป็นไปในทางท่ีดี ส าหรับการขยายธุรกิจในประเทศ
เมียนมาร์ ตามกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ยงัไม่เปิดโอกาสให้เขา้ไปลงทุนโดยตรง ขณะน้ี ท่ีไดด้ าเนินการเป็นการเปิด
ส านกังานผูแ้ทน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน อยา่งไรก็ตาม การลงทุนต่างๆ น้ี ไดมี้การท าวิจยัตลาด (Market research) เพื่อศึกษา 
และคดัสรรคู่คา้ (Partner) อยา่งดี ก่อนท่ีจะตดัสินใจเขา้ไปลงทุน 

นายชิงชยั หาญเจนลกัษณ์ รองประธาน กล่าวเสริมจากประสบการณ์เร่ืองการลงทุนในต่างประเทศ แถบลุ่มน ้ าโขง 
ประมาณ 20 ปี ของตนเอง มีความเห็นวา่ ท่ี สปป.ลาว สามารถขยายงานไปได ้ตามแขวงต่างๆ ส่วนท่ีประเทศเมียนมาร์นั้น 
ขณะน้ี เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ และรอจงัหวะเขา้ไปลงทุน ซ่ึงยงัไม่มีการลงทุนในส่วนน้ีมาก และมัน่ใจวา่จะไม่มีผลกระทบ
ต่อบริษทั 

  นายชยพล ประเสริฐกมลชยั ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงการขายผา่นทางโทรศพัท ์วา่มีผลเป็นอยา่งไร และลูกคา้จะมัน่ใจใน
การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนตวั ไดอ้ยา่งไร มีความปลอดภยัมากนอ้ยเพียงไร 

นายวาสิต  ล ่าซ า ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัไดด้ าเนินการขายผา่นช่องทางโทรศพัทเ์ป็นเวลาประมาณ 8-10 ปีแลว้ โดยใชข้อ้มูล
ของบริษทัพนัธมิตร ซ่ึงจะมีการติดต่อไปท่ีบุคคลท่ียินยอมและอนุญาตให้บริษทัโทรศัพท์ติดต่อได้ ยอดขายในปัจจุบันน้ี 
ประมาณ 180-200 ลา้นบาทต่อปี มีอตัราส่วนสินไหมทดแทนค่อนขา้งดี แต่น่าจะไม่มีโอกาสเติบโตข้ึนในอนาคต เพราะ
แนวโนม้การตลาดจะเป็นการขายผา่นช่องทางดิจิทลัมากข้ึน 

นายวรภทัร ชินพงษไ์พบูลย ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ จากการท่ี ธนาคารกสิกรไทยลดจ านวนสาขาลง และจ านวนลูกคา้
ของธนาคารหนัไปใชบ้ริการผา่นแอปพลิเคชนัมากข้ึน บริษทั มีการวางแผนอยา่งไรบา้ง 
 นางนวลพรรณ  ล ่าซ า ให้ขอ้มูลว่า เป็นประเด็นท่ีบริษทัตอ้งปรับตวั ซ่ึงท่ีผ่านมาไดมี้การประชุม หารือและวางแผน
ร่วมกบัธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอด เพื่อพฒันาการขายผา่นช่องทางออนไลน์ และช่องทางอ่ืนๆ   
 นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามว่า บริษทัไดน้ าเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท าธุรกรรมโดยไม่ตอ้งผ่าน
บุคคลท่ีสาม หรือไม่ตอ้งผา่นคนกลาง (Block chain) มาใชอ้ยา่งไรบา้ง 
 นายวาสิต  ล ่าซ า ให้ขอ้มูลวา่ ขณะน้ีบริษทัก าลงัเร่ิมศึกษาและหาผูข้าย (Vendor) ท่ีจะท าเร่ืองน้ีอยู ่เพ่ือท่ีจะดูวา่น ามา
ประยกุตใ์ชก้บัประเด็นดา้นการประกนัภยัต่อ และการพฒันางานดา้นเทคโนโลยไีดอ้ยา่งไรบา้ง 

นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเก่ียวกบัเร่ือง แอปพลิเคชนั iDrive  
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นายวาสิต  ล ่าซ า ใหข้อ้มูลวา่ แอปพลิเคชนั เมืองไทย iDrive เป็นโครงการแรกท่ีเขา้ร่วมทดสอบและพฒันานวตักรรม
Regulatory sandbox กบัส านักงาน คปภ. และผลตอบรับเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไวจ้ากท่ีก าหนดไว ้1,000 ราย มีผู ้
ลงทะเบียนใชบ้ริการประมาณ 1,300 ราย และมีผูใ้ชง้านจริงประมาณ 800-900 ราย ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนท่ี 2 คือการพยายาม
กระตุน้ให้ใช้งานมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้สามารถน าขอ้มูลต่างๆ เช่น พฤติกรรมของผูข้บัข่ี  ไม่ว่าจะเป็นการขบัข่ีรถยนต์ด้วย
ความเร็ว การหยุดรถยนต์กะทันหัน หรือระยะเวลาการขบัข่ีว่ามีมากน้อยเพียงใด มาช่วยเป็นปัจจัยในการช่วยค านวณเบ้ีย
ประกนัภยัรถยนต ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงในการเรียกร้องสินไหมทดแทนมากข้ึน 

นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามว่า บริษทัมีมาตรการการตรวจสอบ และป้องกันอย่างไร ว่าผูเ้อา

ประกนัภยัไม่ไดน้ ารถยนตส่์วนตวัไปใชเ้ป็นรถรับจา้ง เช่น Grab Taxi หรือ Uber ซ่ึงมีค่าความเสียหายค่อนขา้งสูง 
นายวาสิต  ล ่าซ า ไดช้ี้แจงวา่ การรับประกนัภยัรถยนตใ์นประเทศ เป็นลกัษณะการรับประกนัภยัตวัรถยนต ์บริษทัจึง

ไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่ ลูกคา้ท าประกนัภยัรถยนต ์เพื่อจะน าไปใชเ้ป็นรถรับจา้งหรือใชส่้วนตวั แต่หากมีการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน บริษทัสามารถตรวจสอบขอ้มูลการใชร้ถยนต์ท่ีเอาประกนัภยัไดว้่า เป็นการใชเ้พื่อรับจา้งหรือไม่ ซ่ึงอาจจะ
พิจารณาปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือมีการปรับเบ้ียประกนัภยัใหสู้งข้ึน แต่ท่ีผา่นมาบริษทัยงัไม่มีกรณีเช่นน้ี 

นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ เป้าหมายของการรับประกนัภยัทัว่ไป คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของ
เบ้ียประกนัภยัรับรวม 

นางนวลพรรณ  ล ่าซ า ให้ขอ้มูลวา่ ส าหรับปี 2561 บริษทัตั้งเป้าหมายสัดส่วนการรับประกนัภยัทัว่ไป ประมาณ 52% 
และการประกนัภยัรถยนต ์ไวท่ี้ประมาณ 48% 

นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในปี 2561 จะสามารถท าให้ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานของบริษทั
เท่าเดิม หรือหาวธีิใหล้ดลงไดห้รือไม่ 

นางนวลพรรณ  ล ่าซ า ช้ีแจงวา่ ค่าใชจ่้ายหลกัจากการด าเนินงานมาจากค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร ดงันั้น ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 
ของปี 2560 บริษทัจึงไม่มีนโยบายท่ีจะรับบุคลากรเพ่ิม และเม่ือมีพนกังานลาออก จะใชว้ิธีการสรรหาบุคลากรภายในบริษทัมา 
ทดแทนในต าแหน่งนั้น  

นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามว่า เม่ือภาครัฐมีโครงการต่างๆ มากข้ึน บริษทัมีการท าสัญญา
ประกนัภยัต่อส าหรับค่าเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

นายวาสิต  ล ่าซ า ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัมีการส ารวจทุกปี ก่อนท่ีจะท าสญัญาประกนัภยัต่อแบบค่าเสียหายส่วนเกิน (Excess 

of Loss) ซ่ึงในปีน้ีบริษทัมีการท าสัญญาคุม้ครองในระดบัตน้ๆ ของประเทศ อยูใ่นอนัดบั 2-3 ของตลาดในประเทศ ท่ีมีการท า

สญัญาประกนัภยัต่อแบบค่าเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) โดยเพ่ิมข้ึนมาประมาณ 300 ลา้นบาท 
นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึง เบ้ียประกนัภยัของแต่ละช่องทางการขายในปี 2561 วา่มีการปรับ

หรือไม่ อยา่งไร เพราะช่องทางการขายผา่นธนาคารมีเบ้ียประกนัภยัลดลง 
นางนวลพรรณ  ล ่าซ า ใหข้อ้มูลวา่ เบ้ียประกนัภยัของช่องทางการขายผา่นธนาคารลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา 

คาดวา่จะมีสดัส่วนอยูท่ี่ 28% ส่วนช่องทางอ่ืนๆ เช่น ช่องทางการขายตรง ช่องทางตวัแทนและนายหนา้ คาดวา่จะมีสัดส่วนอยูท่ี่ 
72%  

นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ บริษทัใหค้่าตอบแทนการขายกบัช่องทางตวัแทนประมาณเท่าใด 
นางนวลพรรณ  ล ่าซ า ให้ขอ้มูลว่า เป็นไปตามตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนด ซ่ึงแต่ละประเภทของการ

ประกนัภยัจะไม่เท่ากนั 
 นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามถึงงบประมาณดา้น Sport Marketing ของปี 2560 และ 2561 ว่า
ประมาณเท่าไร   

นางนวลพรรณ  ล ่าซ า ใหข้อ้มูลวา่ งบประมาณดา้น Sport Marketing ของปี 2560 และ 2561 อยูท่ี่เท่าเดิม คือประมาณ 
60 ลา้นบาท 



 12 

อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้น สอบถามว่า บริษทัซ่ึงเป็นบริการท่ีต้องอาศยัคน แต่หากน าเทคโนโลยี Chatbot มาใช ้
ระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีจิตวิญญาณกบัพนักงานซ่ึงเป็นคน บริษทัมีแนวทางอย่างไรท่ีจะการพฒันา ให้สามารถ
พดูคุย เช้ือเชิญใหลู้กคา้มาใชบ้ริการ  

นางนวลพรรณ  ล ่าซ า ช้ีแจงวา่ หากจะให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือส่ือสารกบัลูกคา้ คงจะตอ้งเลือกใชง้านท่ีไม่ตอ้ง
พดูคุยกบัลูกคา้มากนกั ธุรกิจประกนัภยัเป็นธุรกิจการให้บริการ จึงท าให้ตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความพร้อมในการให้บริการ ไม่วา่
จะเป็นศูนยบ์ริการลูกคา้ทางโทรศพัท ์หรือศูนยรั์บแจง้อุบติัเหตุ ซ่ึงตอ้งมีการอบรม เพื่อพฒันาให้มีความรู้เร่ืองประกนัภยัอยา่ง
ต่อเน่ือง และยงัเนน้เร่ืองการใชบุ้คลากรท่ีเป็นคนอยูเ่ช่นเดิม 

อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทัใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นใดมากท่ีสุด ท่ีจะท าให้
กลยทุธ์ของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมาย 
 นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่ การบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทั มี 2 เร่ือง คือ
การประกนัภยัและการลงทุน ในส่วนของการประกนัภยั จะมีเร่ืองของประกนัภยัต่อ ท่ีจะมองความเส่ียงของแต่ละผลิตภณัฑ ์
ขนาดของรายการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะมีนโยบายการก ากบัดูแล และมีการทบทวน เพื่อจดัท าโครงสร้างการประกนัภยัต่อเป็น
รายปี รวมทั้ง มีคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง เป็นผูดู้แลนโยบายน้ี ส่วนดา้นการลงทุน จะมีการลงทุนทั้งในส่วนท่ีเป็น
หุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตราสารหน้ี และเงินฝาก ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนท่ีชดัเจนเช่นกนั  
 นายภาคภูมิ บุญเพ็ชร์ ผูถื้อหุ้น สอบถามถึงการลงทุนของบริษทั ว่ามีแนวโน้มท่ีจะไปลงทุนในตราสาร หรือหน่วย
ลงทุนของต่างประเทศหรือไม่ มองเร่ืองโอกาสกบัความเส่ียงอย่างไรและสอบถามเร่ืองผลกระทบของธุรกิจประกันภยักับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS9 และ IFRS17 
  

นางปุณฑริกา ใบเงิน ใหข้อ้มูลวา่ การลงทุนในหุน้ท่ีต่างประเทศ ส านกังานคปภ. อนุญาตใหล้งทุนได ้แต่บริษทัมองวา่
มีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงเม่ือดูภาพรวมแลว้ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนท่ีดี เพราะผลตอบแทนมี
ความเส่ียง และน้อยกว่าการลงทุนในประเทศ แต่ถา้เป็นการลงทุนท่ีเป็นกองทุนต่างประเทศผ่านบริษทัหลกัทรัพยจ์ะมีการ
ป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไว ้จึงไม่มีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน จึงตอ้งดูความเหมาะสมของโอกาสและ
จงัหวะ ส่วนเร่ืองมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีการปรับเปล่ียน 2 ตวั คือ IFRS9 และ IFRS17 นั้น ผลกระทบของ 
IFRS9 จะเป็นเร่ืองของการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงจะมีผลต่อการรายงานการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงิน
ลงทุน ซ่ึงอาจแสดงในส่วนของก าไรขาดทุน หรือแสดงเป็นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของส่วนผูถื้อหุ้น จึง
ตอ้งมีการพิจารณาวา่ในกลุ่มของเงินลงทุนต่างๆ จะตอ้งจดัประเภทอยา่งไร และเป็นส่ิงท่ีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนให้
ความส าคญั จะตอ้งพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายต่อไป ส่วน IFRS17 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสัญญา
ประกนัภยั ซ่ึงเป็นรายการทางดา้นหน้ีสินและความรับผิด โดยจะบงัคบัใชม้าตรฐานน้ีในปี 2565 ขณะน้ี สภาวิชาชีพบญัชีและ 
ส านักงาน คปภ.ไดมี้การศึกษาร่วมกบั สมาคมประกนัวินาศภยัไทยและสมาคมประกนัชีวิตไทย ซ่ึงทั้ง 2 สมาคม ไดมี้การดู
รายละเอียดต่างๆ ของประเด็นท่ีจะมีผลกระทบกบัธุรกิจประกนัวนิาศภยั เพราะมาตรฐานการรายงานฯ จะเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง 

ตอ้งใชก้ารค านวณในเร่ืองการเงิน ปัจจยัเส่ียง (Risk factor) และ อตัราคิดลด (discount rate) ต่างๆ ค่อนขา้งมาก ไดมี้การ
รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ และต่อไปจะตอ้งมีการจดัตั้งคณะท างานมาดูแลโดยตรง รวมทั้ง เตรียมการปรับเปล่ียน
ระบบใหเ้หมาะสม เพื่อรองรับเร่ืองน้ี 
 นายภาคภูมิ บุญเพช็ร์ ผูถื้อหุ้น สอบถามผลการด าเนินงานของ บริษทั เอสที เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั ท่ี สปป.ลาว 
และการตั้งส ารองหน้ีสูญท่ีมีคดีฟ้องร้องบริษทัรับประกนัภยัต่อ ประมาณ 120 ลา้นบาท เม่ือปีก่อน ขณะน้ีมีความคืบหนา้อยา่งไร
บา้ง  
 นายวาสิต ล ่าซ า ให้ขอ้มูลวา่ บริษทั เอสที เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั ท่ี สปป.ลาว เปิดด าเนินการมาไดป้ระมาณ 18 
เดือน มียอดขายใกลเ้คียงกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้แต่ถือวา่ยงัไม่ก าไร เพราะในช่วงตน้มีเร่ืองของการลงทุนไปพอสมควร  
 นางนวลพรรณ ล ่าซ า ช้ีแจงเร่ืองคดีฟ้องร้องกบับริษทัรับประกนัภยัต่อท่ีต่างประเทศ ไดมี้การท าขอ้ตกลงกนัในชั้นศาล 
และบริษทัไดรั้บเงินช าระคืนมาจ านวนหน่ึง ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ 
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นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุ้น เสนอเร่ืองการเรียกร้องสินไหมทดแทนประกนัภยัรถยนต์ ให้ผูเ้อาประกนัภยั
แจง้เหตุผ่านทางวีดีโอคอล และให้มีการก าหนดขั้นตอนการแจง้เหตุ โดยนกัจิตวิทยา เพ่ือเป็นการตรวจสอบสีหนา้ ท่าทาง ว่า
ทุจริตหรือไม่ นอกจากน้ี ไดท้ราบข่าววา่ แอปพลิเคชนัไลน์จะเปิดการขายประกนัภยั อยากให้บริษทัเขา้ไปร่วมในการขายผ่าน
ช่องทางน้ี 
 นางนวลพรรณ ล ่าซ า กล่าวขอบคุณ และจะรับความเห็นไปศึกษา 

นายวรภทัร  ชินพงษไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ เสนอใหก้ลบัมาจ่ายเงินปันผล ประมาณ 50-60% ของก าไรสุทธิ เหมือนท่ีเคยท า
ก่อนเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วม เม่ือหลายปีก่อน 
 นางปุณฑริกา ใบเงิน ช้ีแจงว่า เร่ืองการจ่ายผลตอบแทน เป็นส่ิงท่ีคณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัมาก แต่ตอ้ง
พิจารณาควบคู่กับปัจจยัดา้นต่างๆ เช่น ความมัน่คงของบริษทั การด ารงเงินกองทุนให้พร้อมส าหรับการขยายตวัในอนาคต 
รวมทั้ง เร่ืองมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือมาตรฐานทางบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
 ประธาน กล่าวเสริมวา่ อยากใหบ้ริษทัมีสถานะท่ีมัน่คง เพ่ือท่ีจะอยูแ่บบยัง่ยนื 

อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ เสนอให้ การประชุมผูถื้อหุ้นในปีหน้า ช่วงท่ีประกาศองคป์ระชุม ขอให้มีการประกาศ
สดัส่วนของผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและมาดว้ยตนเองดว้ย  
 

วาระที ่9 เร่ืองอ่ืนๆ    
-ไม่มี- 

 

ก่อนปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ประธานฯ ขอให้ นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวโุส และเลขานุการบริษทั รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริตใหท่ี้ประชุมรับทราบ ดงัน้ี 

 

การด าเนินงานของบริษทัในปี พ.ศ. 2560 
- จดัอบรมนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่พนกังานปัจจุบนัทุกระดบัและปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยน า 
ระบบ E Learning มาใชใ้นการทดสอบความรู้พนกังานใหม่ 

- จดัใหมี้ระบบการประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงการกระท าและช่องทางท่ีสามารถท าใหเ้กิดการคอร์รัปชัน่ 
- จดัท านโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ปปช. แนวทางของ IOD ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และวธีิการด าเนินธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

แผนการด าเนินงานของบริษทั 
- เพ่ิมช่องทางการส่ือสารนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ใหถึ้งระดบัคู่คา้และบุคคลภายนอก 
- ผลกัดนัใหน้ านโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นส่วนหน่ึงในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และน าไปใช้
ในการประเมินผลงานพนกังาน การจา้งบริการบุคคลภายนอก และการท าสญัญากบัตวัแทน นายหนา้ 

- ปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตลอดจนแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสามารถปิดความ 
 เส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ได ้

 

ปิดประชุมเวลา        11.45         น. 
 
 
 
 
       ( นายโพธิพงษ ์  ล ่าซ า ) 
            ประธานท่ีประชุม  


