
 
 
 

เอกสารประกอบการประชมุหมายเลข (1) 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2562 [ปีที ่73] 

เมือ่วนัองัคารที ่2 เมษายน 2562 
ณ หอ้งสมัมนา ช ัน้ 6 อาคารเทเวศประกนัภยั 1 

เลขที ่97, 99 ถนนราชด าเนนิกลาง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 
------------------------------------------------- 

 
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. พลอากาศโท ภักด ี แสง-ชโูต  กรรมการ 
2. นายอวริทุธ ์ วงศพ์ทุธพทัิกษ์  กรรมการ 

  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3. นายมนตร ี มงคลสวสัดิ ์  กรรมการ 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายสมโภชน ์ อนิทรานุกลู  กรรมการอสิระ  

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5. นายวรีะศักดิ ์ โตกะคณุะ  กรรมการอสิระ 
  กรรมการตรวจสอบ 

6. นายนะเพ็งพาแสง  กฤษณามระ  กรรมการอสิระ 
7. นายชาญชยั  มสุกินศิากร  กรรมการอสิระ 

  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
8. นางพรรณโสภติ  ลขิติธรรมนติย ์  กรรมการอสิระ 

  กรรมการตรวจสอบ 
9. นายศักดิ ์ เอือ้ชเูกยีรต ิ  กรรมการอสิระ 

  กรรมการตรวจสอบ 
10. นางสาวสภุาภรณ์  ตรแีสน  กรรมการ 
11. นายชาตชิาย  ชนิเวชกจิวานชิย ์  กรรมการผูจั้ดการ 

  กรรมการบรหิาร 

 
เร ิม่ประชุมเวลา 11.00 น. 

 นางสาววไิลรัตน ์ ตวิะวงศ ์ เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่มผีู ้

ถอืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจ านวน 10 ราย และมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่มาประชมุแทน จ านวน 36 ราย 

รวมจ านวน 46 ราย นับจ านวนหุน้รวมกัน 49,469,267  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 98.94 ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดทั้ง้หมด ครบองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ที ่46 

  เนือ่งดว้ย พลอากาศเอก สถติยพ์งษ์ สขุวมิล ประธานกรรมการ พันโท 

สมชาย  กาญจนมณี รองประธานกรรมการ และพันต ารวจเอก ธรรมนธิ ิ วนชิยถ์นอม รองประธาน

กรรมการ  มภีารกจิส าคญั ไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุในวนันีไ้ด ้ ดังนัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ที ่ 47 ซึง่ก าหนดขึน้ตามมาตรา 104 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากัด มใีจความวา่ “ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่

อยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้

ไมม่รีองประธานกรรมการหรอืมแีตไ่มอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ ใหท้ีป่ระชมุ

เลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ”  

 จงึขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้เลอืกประธานในทีป่ระชมุ 
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 นางสาวสรอ้ยทอง ชอ่ล าเจยีก ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้  เสนอใหท้ีป่ระชมุเลอืก

พลอากาศโท ภักด ีแสง-ชโูต ซึง่รับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ ท าหนา้ทีป่ระธานในการประชมุ 

 ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทเ์ลอืกพลอากาศโท ภักด ี แสง-ชโูต เป็นประธานการประชมุ

 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังตอ่ไปนี ้ 
 
วาระที ่ 1 รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2561 [ปีที ่72] 
  เมือ่วนัศกุรท์ ี ่22 มถินุายน 2561 
 
  ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2561 [ปีที ่72] เมือ่วนัศกุรท์ี ่22 มถินุายน 2561 ซึง่มจี านวน 2 หนา้ ตามเอกสารแนบล าดับที ่1 
ของหนังสอืเชญิประชมุทีไ่ดส้ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ 
  มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุดังกลา่ว 
 
วาระที ่ 2 รบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
  ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจั้ดการรายงานผลการด าเนนิงานปี 2561 ตอ่ทีป่ระชมุ 
  นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ กรรมการผูจั้ดการ  รายงานวา่ในปี 2561  บรษัิทฯ 
มเีบีย้ประกันภัยทีถ่อืเป็นรายไดเ้ทา่กับ 4,626.1 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกับปี 2560 เมือ่พจิารณาใน
ภาพรวมของอตุสาหกรรมประกันภัย ปี 2561 เตบิโตรอ้ยละ 6.0 สาเหตหุลักทีบ่รษัิทฯ เตบิโตนอ้ย
กวา่อตุสาหกรรมประกันภัย ไดแ้ก ่

1. อัตราเบีย้ประกันภัยทรัพยส์นิทีเ่ป็นสดัสว่นใหญข่องบรษัิทฯ มกีารปรับ
ลดลงคอ่นขา้งมาก  

2. มกีารปรับลดสดัสว่นงานประกันภัยรถยนตใ์นกลุม่ธรุกจิทีข่าดทนุ รวมถงึ
งานประกันภัยประเภทอืน่ ๆ   

บรษัิทฯ มเีบีย้ประกันภัยทีถ่อืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกันภัยตอ่เทา่กับ 2,793.4 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.5 เมือ่รวมรายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ และหักคา่ใชจ้า่ยในการรับ
ประกันภัย บรษัิทฯ มกี าไรจากการรับประกันภัยเทา่กับ 154.0 ลา้นบาท เมือ่รวมรายไดอ้ืน่บรษัิทฯ มี
ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นภาษี 319.9 ลา้นบาท เมือ่หักภาษีแลว้มกี าไรสทุธ ิ 257.3 ลา้นบาท 
คดิเป็นก าไรตอ่หุน้ 5.15 บาท   
  ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเทา่กับ 11,222.0 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2560 รอ้ยละ 1.0 มหีนีส้นิรวมทัง้ส ิน้เทา่กับ 8,355.8 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกับปี 2560 
 สว่นของเจา้ของ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 มจี านวนเทา่กับ 2,866.2 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2560 เทา่กบั 108.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.0 
 จงึขอเสนอเพือ่ทราบ 
  มต ิ ทีป่ระชมุรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ตามทีก่รรมการ      
ผูจั้ดการเสนอ 
 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 
  ประธานฯ เสนอขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 
ธันวาคม 2561 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปีหนา้ 58 และ 63 - 67 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ใน
รปูแบบของ QR Code  
  มต ิ    ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม
2561 
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วาระที ่ 4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิก าไรประจ าปีและการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 
 
  ประธานฯ เสนอวา่บรษัิทฯ มกี าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงานสิน้สดุวนัที ่ 31 
ธันวาคม 2561 จ านวน 257,317,182 บาท คดิเป็นก าไรสทุธติอ่หุน้ 5.15 บาท คณะกรรมการจะ
เสนอจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ซ ึง่มรีายชือ่ในสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ณ วนัอังคารที ่ 12 
มนีาคม 2562 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุน้ละ 3.20 บาท  
  คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรผลก าไรโดยการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ซ ึง่มี
รายชือ่ในสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ณ วนัอังคารที ่12 มนีาคม 2562 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุน้
ละ 3.20 บาท ก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวันพฤหัสบดทีี ่18 เมษายน 2562 
  จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิปันผลจากผล
การด าเนนิงานปี 2561 
  มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรประจ าปี 2561 และ
จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตราหุน้ละ 3.20 บาท ในวันพฤหัสบดทีี ่18 เมษายน 2562  
 
วาระที ่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
  ประธานฯ แจง้วา่ เนือ่งจากนายสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ ไดแ้สดงความประสงคไ์ม่
ขอรับการพจิารณาเลอืกตัง้กลับเขา้เป็นกรรมการ ดงันัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เมือ่วนัศกุร์
ที ่ 22 กมุภาพันธ ์ 2562 จงึไดม้มีตแิตง่ตัง้นายมนตร ี มงคลสวสัดิ ์ อดตีผูช้ว่ยผูอ้ านวยการทรัพยส์นิ
พระมหากษัตรยิแ์ละกรรมการผูจั้ดการบรษัิทฯ ใหด้ ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยมผีลตัง้แตว่นัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เป็นตน้ไป และขอให ้
นายมนตร ีมงคลสวสัดิ ์เป็นผูน้ าเสนอระเบยีบวาระนี้ 
  นายมนตร ี มงคลสวสัดิ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ชีแ้จงวา่ ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ที ่20 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน “ในการ
ประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้พน้จากต าแหน่ง 
และอาจไดรั้บเลอืกตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการใหมอ่กีได”้ 
  กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระในทีน่ี ้มจี านวน 5 คน ไดแ้ก ่
 [1] นายสรรเสรญิ  วงศช์ะอุม่ 
 [2] นายอวริทุธ ์ วงศพ์ทุธพทัิกษ์ 
 [3] นายมนตร ี มงคลสวสัดิ ์
 [4] นางพรรณโสภติ  ลขิติธรรมนติย ์
 [5] นายชาญชยั  มสุกินศิากร 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ และกรรมการผูม้สีว่น
ไดเ้สยีมไิดร้ว่มพจิารณาและงดออกเสยีง กรรมการทัง้ 5 คนเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิ มคีวามรู ้
ความสามารถ มปีระสบการณ์เป็นประโยชนใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ เห็นสมควรไดรั้บการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการกลับในอกีวาระ และไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่นายสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ ไม่
ขอรับการพจิารณากลับเขา้เป็นกรรมการ ขอใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีส่มควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการทีว่า่ง 
 คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนแลว้วา่ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรเลอืกกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนึง่ 
 นางสาวสรอ้ยทอง ชอ่ล าเจยีก ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ แจง้วา่ไมข่อเสนอชือ่บคุคลทีจ่ะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการทีว่า่งลงครัง้นี้ 
 มต ิ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 คนเป็นกรรมการตอ่ไป 
และรับทราบไมม่กีารเสนอชือ่บคุคลทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการทีว่า่ง 
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วาระที ่ 6 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 
 
 ประธานฯ ขอใหน้ายสมโภชน ์อนิทรานุกลู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ ีแ้จง 
 นายสมโภชน ์อนิทรานุกลู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงวา่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูค้ดัเลอืกผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ โดยพจิารณาจากรายชือ่ผูใ้หบ้รกิารสอบบัญช ี    
ทีเ่หมาะสมมคีวามรูแ้ละเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบระบบบัญช ี และงบการเงนิบรษัิทประกันภัย 
เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมัต ิ
 ส าหรับการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา
คัดเลอืกผูส้อบบัญชจีากบรษัิท ดลีอยท ์ ทูช้ โธมัทส ุ ไชยยศ สอบบัญช ี จ ากัด โดยรายชือ่ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาตประกอบดว้ย ดร.ศภุมติร เตชะมนตรกีลุ [ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 3356] และ/หรอื นาย
ชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ [ผูส้อบบัญชเีลขที ่4301] และ/หรอื นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์[ผูส้อบบัญชี

เลขที ่ 6797] โดยมจี านวนเงนิคา่สอบบัญชเีทา่กับ 2,630,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 เทา่กับ 
135,000 บาท ทัง้นี ้ส านักงานของผูส้อบบัญชทีีเ่สนอแตง่ตัง้นี ้ เป็นรายเดยีวกับทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ในปี 
2561 และไมม่คีวามสมัพันธใ์นลักษณะอืน่กับบรษัิทฯ 
 จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่สอบ
บัญชปีระจ าปี 2562 
  มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทแ์ตง่ตัง้ ดร.ศภุมติร เตชะมนตรกีลุ ผูส้อบบัญชี

เลขที ่ 3356 นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 4301 นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบ
บัญชเีลขที ่6797 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 โดยมจี านวนเงนิคา่สอบบัญชเีทา่กบั 
2,630,000 บาท 
 
วาระที ่ 7 พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
 
  ประธานฯ ไดข้อใหน้ายมนตร ี มงคลสวสัดิ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอ 
  นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ชีแ้จงว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาความเหมาะสม
ขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบและผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ แลว้ เห็นวา่ภาระหนา้ทีแ่ละความ
รับผดิชอบของกรรมการทีต่อ้งถอืปฏบิัตติามกฎของส านักงานคณะกรรมการก ากับ และสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] ที่ออกประกาศเพิ่มเติม กรรมการจึงตอ้งมีหนา้ที่และความ
รับผดิชอบมากขึน้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอการปรับเกณฑก์ารจ่ายเงนิรางวัลประจ าปี 
2561 เพิม่ขึน้ และไดเ้สนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่22 กมุภาพันธ ์2562 
คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรปรับเกณฑต์ามที่เสนอ ใหก้รรมการไดรั้บคนละ 350,000 บาท 
ประธานไดรั้บ 1.5 เท่าของกรรมการ โดยจ่ายในวันเดยีวกันกับการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
ในสว่นของคา่ตอบแทนรายเดอืนเป็นไปตามเกณฑเ์ดมิทีไ่ดรั้บจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 
เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559 ทัง้นี ้ใหม้ผีลเมือ่ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้  
  มต ิ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิรางวลักรรมการ ประจ าปี 2561 ตาม
เสนอ และรับทราบการจา่ยคา่ตอบแทนรายเดอืน และรายครัง้ใหแ้กค่ณะกรรมการตามเกณฑท์ี่
ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 โดยใหม้ผีลตอ่เนือ่งไปจนกวา่ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลง 
  ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าประธาน รองประธาน และผูป้ฏบิัตหินา้ที่ส่วน
ราชการในพระองคท์ีเ่ป็นกรรมการจะไมข่อรับคา่ตอบแทนในทกุกรณี   
 
วาระที ่ 8 เร ือ่งอืน่ ๆ 

 
 นายสุวรรณ เตชะรินทร์ ผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าในอนาคตมี
รถไฟฟ้าเอกชน รถไฟฟ้าความเร็วสูง และรถไฟฟ้าระหว่างสนามบนิ อยากทราบแนวทางการท า
ตลาดของบรษัิทฯ และตลาดตา่งประเทศวา่เหมอืนหรอืแตกตา่งกันอยา่งไร 
 กรรมการผูจั้ดการฯ ชีแ้จงวา่การประกันภัยเริม่ตน้ตัง้แตก่ารประกันภัยงานกอ่สรา้ง โดย
ผูซ้ ือ้ประกันภัยเป็นไดทั้ง้เจา้ของโครงการ หรอืบรษัิทกอ่สรา้งทีป่ระมลูงานได ้ บรษัิทฯ มกีารตดิตอ่
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เจา้ของโครงการรวมทัง้ผูรั้บเหมารายใหญ ่ ซึง่บรษัิทเหลา่นีม้ธีรุกจิรว่มกับบรษัิทฯ อยูแ่ลว้ และเป็น
ชอ่งทางทางการตลาดชอ่งทางหนึง่ของบรษัิทฯ เมือ่เปรยีบเทยีบกับตา่งประเทศก็มกีารประกันที่
เหมอืนกันโดยเริม่จากประกันภัยงานกอ่สรา้งเมือ่สรา้งเสร็จ และจัดใหม้กีารเดนิรถก็จัดท าประกันภัย  
อกีประเภทหนึง่ ตัวอยา่งเชน่ รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT มกีารท าประกันภัยทกุปี  
 นายนรา ศรเีพชร ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ผลการ
ด าเนนิงานปี 2560-2561 มคีา่ใชจ้า่ยดา้นการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ประมาณ 100 ลา้นบาท และปี 
2560 มหีนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู [โอนกลับ] เทา่กับ 63.0 ลา้นบาท เกดิจากสาเหตใุด และ
บรษัิทฯ มแีนวทางการแกไ้ขอยา่งไร 
 กรรมการผูจั้ดการฯ ชีแ้จงวา่คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานม ี2 สว่น ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยดา้น
พนักงาน บรษัิทฯ สามารถควบคมุได ้  และคา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาด ในสว่นนีเ้ป็นการแขง่ขนัดา้น
ธรุกจิ หากบรษัิทฯ ไมส่ามารถแขง่ขนัดา้นราคาไดก็้อาจท าใหไ้มไ่ดง้าน หรอืในปี 2560 หากไดง้าน
มาแลว้ แตบ่รษัิทฯ วเิคราะหเ์รือ่งคา่ใชจ้า่ยทางการตลาดรวมกับความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ท าให ้
บรษัิทฯขาดทนุ ก็จะชะลอการรับประกันงานนัน้ในปี 2561  
 ในสว่นของหนีส้งสยัจะสญู [โอนกลับ] ปี 2560 จ านวน 63 ลา้นบาท เกดิจากการโอน
กลับส ารองหนีส้งสยัจะสญูทีบ่รษัิทฯ บันทกึไวส้ าหรับลกูหนีค้า่สนิไหมคา้งรับจากบรษัิทรับประกัน
ตอ่ในตา่งประเทศแหง่หนึง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเหตกุารณ์เพลงิไหมใ้นปี 2553 ซึง่ศาลไดม้คี าพพิากษา
อันเป็นผลสิน้สดุของคดคีวาม มผีลใหบ้รษัิทฯไมต่อ้งจา่ยคา่สนิไหมทดแทนใหก้ับผูเ้อาประกัน 
บรษัิทฯ จงึไมต่อ้งเรยีกเก็บหนีจ้ากบรษัิทประกันภัยตอ่ทีเ่กีย่วขอ้ง  จงึไดบ้ันทกึบัญชลีดหนีแ้ละ
โอนกลับส ารองหนีส้งสยัจะสญูทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทประกันตอ่ตา่งประเทศรายดังกลา่ว ทีบ่รษัิทฯ 
ไดบ้ันทกึไว ้
 นายนรา ศรเีพชร ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุ สอบถามเพิม่เตมิวา่
แนวโนม้ธรุกจิประกันภัยมกีารแขง่ขนัรนุแรงและคอ่นขา้งสงู ท าใหบ้รษัิทเล็กไมส่ามารถอยูไ่ดแ้ละมี
บรษัิทใหญรั่บชว่งกจิการตอ่ไป บรษัิทเทเวศฯ มกีารปรับตัวอยา่งไรถงึจะท าใหอ้ยูร่อดในภาวะ   
การแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 
 กรรมการผูจั้ดการฯ ชีแ้จงวา่ปัจจบุันธรุกจิประกนัภัยมกีารแขง่ขนัทีส่งูมาก ชว่ง
ระยะเวลา 3-4 ปีทีผ่า่นมา บรษัิทฯ เนน้ลกูคา้รายยอ่ยมากขึน้ท าใหส้ามารถบรหิารจัดการความเสีย่ง
ไดง้า่ย ตัวอยา่งเชน่ ประกันภัยรถยนตห์รอืประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล มทีนุประกันภัยแตล่ะประเภท
ไมส่งูมาก แตห่ากรับประกันตัวอาคารมลูคา่ตัง้แต ่10-1,000 ลา้นบาท การบรหิารจัดการความเสีย่ง
เป็นไปไดย้ากขึน้ ณ ปัจจบุัน การด าเนนิงานของบรษัิทฯ เนน้กลุม่ลกูคา้รายยอ่ยทีม่สีาขาตัง้อยู่     
มแีนวโนม้ในการเตบิโตเพิม่ขึน้ 
 
 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรือ่งอืน่ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีก่รณุา
มารว่มประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุเวลา 11.25 น. 

 

อา่นและรับรองแลว้ 
 

 

 

พลอากาศโท 
 [ภักด ี แสง-ชโูต] 

กรรมการผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้เป็นประธานการประชมุ 
 

 
 
 
 

 
 

[นางสาววไิลรัตน ์ตวิะวงศ]์ 
เลขานุการคณะกรรมการ 

ปฏบิัตหินา้ทีเ่ลขานุการการประชมุผูถ้อืหุน้ 
ผูจ้ดบันทกึรายงานการประชมุ 

 


