บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62
วันที่ 20 เมษายน 2554
ประชุม ณ หองโลตัสสวีท 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายวีระพันธุ
นางสาวจิรัชฌา

ทีปสุวรรณ
รูปเล็ก

ประธานกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

เปนประธานที่ประชุม
เปนผูจดรายงานการประชุม

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ณ เวลาที่เปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่น
เขารวมประชุมแทนรวม 85 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 132,123,901 หุน คิดเปนรอยละ 52.84 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดครบเปนองคประชุมแลว
เปดประชุมเวลา 14.00 น.
กอนที่จะเขาสูวาระการประชุม ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมใหทราบวาบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน มารวม
ประชุม 11 คน โดยไดแนะนําเปนรายบุคคลดังนี้.กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 4 คน
(1) นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ
(2) นายแอนเดรียส โจฮันน วิลเฮลม
(3) นายอดิศร
ตันติอนันทกุล
(4) นายวิโรจน
เศรษฐปราโมทย
กรรมการอิสระ 4 คน
(5) นายสุรชัย
พฤกษบํารุง
(6) นายเมธา
สุวรรณสาร
(7) นายสวาง
(8) นายสุวัฒน

ทองสมุทร
สุขสงเคราะห

กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน
(9) นายโรวัน
ดี อาซี่
(10)นายชูศักดิ์
สาลี
(11)นายลักษณ
ทองไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ

จากนั้น ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในวันนี้ ประกอบดวย
(1) นาวาเอกหญิงวิมลวรรณ วิจิตรานันท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายสารสนเทศ

-2(2) นางสาวอรทัย รงคทองอราม
ผูจัดการฝายบัญชี
(3) นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ตอมา ประธานฯ ไดมอบใหเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงแตละ
วาระ เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย
เนื่องจากบริษัทฯ มีผูถือหุนจํานวนมากเปนหุนสามัญจํานวน 250,000,000 หุน ฉะนั้น เพื่อไมใหเกิดความสับสน
และไมใหเสียเวลาอันมีคาของผูถือหุนทุกทานโดยไมจําเปน บริษัทฯ จึงขออนุญาตทานผูถือหุนเพื่อทําความเขาใจใหตรงกัน
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ และการนับผลลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเขาสูวาระ
การประชุมดังนี้.▪ กอนการลงมติในแตละวาระบริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ โดยขอใหผูถือหุนยกมือและประธานฯ จะเชิญใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
▪ สําหรับการออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
▪ ในการลงมติในแตละวาระ หากมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และเฉพาะทานผูถือหุนที่ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ที่ระบุเลขวาระนั้นๆ และมอบใหเจาหนาที่เพื่อ
นําไปตรวจนับคะแนนตอไป
▪ สําหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในวาระที่ 5 ซึ่งเปนการเลือกตั้งกรรมการ จะเปนการเลือกตั้งเปนรายบุคคล
และเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
▪ ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดมอบบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ จะนับเปนสวนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นดวย
▪ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับไว หรือลงคะแนนเสียงเกินกวาหนึ่งชอง ใหถือวาเปนบัตร
เสีย และไมนับเปนคะแนนในมตินั้นๆ
▪ ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและใหออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไวนั้น บริษัทฯ ไดนํา
คะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนบันทึกรวมไวในระบบเรียบรอยแลว
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในวันนี้จะเปนไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดกําหนดไว โดยมี
เนื้อหารายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 ที่บริษัทฯ ไดนําสงใหแกทานผูถือหุนไว
ลวงหนาแลว แตเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกทานผูถือหุนในการพิจารณาแตละวาระ จึงขอใหเลขานุการคณะกรรมการ ได
สรุปเนื้อหาโดยยอใหแกทานผูถือหุน
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553
เลขานุการคณะกรรมการ เสนอวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 61 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2553 มีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 แลว อนึ่ง บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตลาด-

-3หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวง
พาณิชย ภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซต www.ayud.co.th แลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 61 ซึ่งไดบันทึกถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมแลว
เลขานุการคณะกรรมการไดแจงตอที่ประชุมวา หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของทานผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ตาม
เสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้.มติที่ประชุม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง
133,276,511
-

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ เสนอวา รายงานประจําปของคณะกรรมการเปนรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
และขอมูลตางๆ ประจําป 2553 ซึ่งจัดพิมพเปนสารจากประธานกรรมการ อยูในหนาที่ 3 ของรายงานประจําป 2553
นอกจากนั้นยังมีรายงานและขอมูลตางๆ ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2553 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกผูถือหุน พรอมกับ
หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนแลว
นอกจากนี้ นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผูอํานวยการ และประธานเจาหนาที่บริหารไดสรุปขอมูลของผลการ
ดําเนินงานป 2553 ที่สําคัญใหที่ประชุมไดรับทราบดวย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 เพื่อรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงาน และขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 2553
เลขานุการคณะกรรมการไดแจงตอที่ประชุมวา หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของทานผูถือหุน
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ผูถือหุน เสนอแนะวา ภาพรวมของรายไดสุทธิที่เกิดจากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ
มีกําไรจากจํานวน 1.09 บาท ตอหุน เปนจํานวน 1.28 บาท ตอหุน จากราคาซื้อขายปจจุบันในตลาดหลักทรัพยหุนละ 19
บาท แตเมื่อพิจารณาจากสวนแบงตลาด (Market Share) ทั้งระบบจะเห็นวามีเบี้ยประกันภัยรับจํานวน 124,935,636 บาท
แยกเปนประกันอัคคีภัยจํานวน 7,839.26 ลานบาท บริษัทฯ ทําไดจํานวน 490.10 ลานบาท ประกันภัยทางทะเลและขนสง
จํานวน 4,324.09 ลานบาท บริษัทฯ ทําไดจํานวน 276.06 ลานบาท ประกันภัยเบ็ดเตล็ดจํานวน 38,179.21 ลานบาท บริษัทฯ
ทําไดจํานวน 673.73 ลานบาท ประกันภัยรถยนตจํานวน 74,593.07 ลานบาท บริษัทฯ ทําได 655.19 ลานบาท จะเปนไปได
หรือไมที่จะผลักดันใหบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับขึ้นมาอยูในอันดับ Top 10 ภายในเวลา 2 ป ซึ่งปจจุบันอันดับที่ 10 คือ
บมจ.เทเวศนประกันภัย มีเบี้ยประกันภัยรับอยูประมาณ 3,260.0 ลานบาท
ประธานฯ ไดตอบชี้แจงวา ถาจะใหบริษัทฯ มุงเรื่องสวนแบงตลาดใหเพิ่มขึ้นอยางที่ผูถือหุนตองการนั้นสามารถทํา
ได โดยใหคาคอมมิชชั่น (Commission) คาการตลาดมากขึ้น และลดความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แตบริษัทฯ
ยึดมั่นนโยบายความกาวหนาดวยความสุขุมรอบคอบเนนความมั่นคงและผลสําเร็จในระยะยาว บริษัทฯ ไมไดมุงเขาไปเพิ่มสวน
แบงตลาดเพียงอยางเดียวซึ่งโอกาสเสี่ยงจะมีมาก ซึ่งนโยบายนี้บริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ สิ่งที่
ผูถือหุนแนะนําเปนเรื่องที่ดี และบริษัทฯ ใหคํามั่นวาจะพยายามอยางเต็มความสามารถที่จะนําพาบริษัทฯ กาวเดินไปขางหนา
โดยชองทางหนึ่งคือการโฆษณา ผูถือหุนอาจจะไมคอยไดเห็นการโฆษณาประชาสัมพันธบริษัทฯ มากนัก ซึ่งคอนขางจะเงียบ
ถาเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่ไดเรงโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งการโฆษณาประชาสัมพันธถือเปนจุดขายที่บริษัทฯ เห็นวาจะใชเปน
เครื่องมือในการเพิ่มสวนแบงตลาดไดเชนกัน ทั้งหมดนี้บริษัทฯ ไดพยามยามที่จะผลักดันใหเกิดความสมดุล (Balance) มาก
ขึ้น และในโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญใหนายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผูอํานวยการ ชี้แจงผูถือหุน ซึ่งอาจจะมีมุมมอง / ความ
คิดเห็นที่แตกตางไปในฐานะผูบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ (นายโรวัน ดี อาซี่) ตอบชี้แจงวา สําหรับเรื่องการรับประกันภัยบริษัทฯ ไดอยูใน Top 10
แลว เชน ประกันอัคคีภัยอยูในอันดับที่ 6 ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดหาตลาดเพิ่มขึ้น โดยไปซื้อบริษัท บีที ประกันภัย จํากัด และ
บริษัทฯ กําลังจะไดธุรกิจตรงนี้ สวนประกันภัยทางทะเลและขนสง อยูอันดับที่ 5 และมีอัตราที่เพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด คือจุดที่บริษัทฯ พยายามเนนเพราะเปนประกันประเภทที่สรางผลประโยชนในอุตสาหกรรม โดยมุงเนนตรงจุดที่เปน
ตลาดเฉพาะ ที่จะไมทําใหเกิด Loss Ratio ในสวนของการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะครอบคลุมความเสียหายคอนขางมาก เมื่อ
ปที่แลวเกิดจลาจลในเดือนพฤษภาคม ก็เปนสวนหนึ่งของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด แตเปนความโชคดีของบริษัทฯ ที่ไดมุงเนน
ไปที่ลูกคากลุมขนาดกลาง SME จึงทําใหบริษัทฯ เกิดความเสียหายจํานวนไมมาก สําหรับการประกันภัยรถยนต บริษัทฯ
พยายามที่จะใหสัดสวนของธุรกิจปนี้ไมเกิน 35% แตเมื่อหักการรับประกันภัยตอไปแลวเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ ไดรับจะอยูใน
สัดสวนที่สูงมาก บริษัทฯ จึงพยายามที่จะทําให Port งานของรถยนตอยูในวงจํากัด เมื่อปที่แลว Loss Ratio มีประมาณ
59% ซึ่งโดยทั่วไปในตลาดประกันภัยรถยนตมีเปนจํานวนมากประมาณ 60% โดยที่หลายบริษัทอาจจะเห็นวามีเบี้ยประกันภัยดี
แตที่จริงแลวคงทํากําไรไดยาก เพราะสถิติที่ผานมาการรับประกันภัยรถยนตอาจจะประมาณ 2- 3 ป ที่มีกําไร แตจํานวนปที่
ขาดทุน หรือเทาทุนจะมีมากกวากําไร สิ่งเหลานี้คือความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะกําหนดงานรับประกันภัยรถยนตไวไมเกิน 30%
และการที่ผูถือหุนตองการใหบริษัทฯ สามารถไปอยูในอันดับ Top 10 นั้น ปจจุบันบริษัทฯ ไดอยูใกลเคียงกับTop 10 แลว
จากการที่บริษัทฯ ไดมาซึ่งบริษัท บีที ประกันภัย จํากัด เขามาเพียง 3 - 4 เดือน อันดับของบริษัทฯ ไดเพิ่มสูงขึ้นในตลาด อยางไร
ก็ตามบริษัทฯ ตองการเติบโตโดยที่สามารถควบคุมได ผูถือหุนทราบดีวาอัตราการเติบโตของบริษัทประกันภัยในประเทศไทย
โดยสวนใหญเกิดขึ้นจาก Port ของรถยนตทั้งสิ้น

-5ผูถือหุน สอบถาม เกี่ยวกับยุทธศาสตรของบริษัทฯ ไมทราบวานโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ภายหลังเปน
Holding Company แลวจะมีการลงทุนอยางไร
กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงวา จากการประชุมสามัญผูถือหุนคราวที่แลวไดเรียนใหผูถือหุน
ทราบวาในขณะที่บริษัทฯ ยังคงเปนบริษัทประกันวินาศภัยจึงมีขอจํากัดในการลงทุน และถูกควบคุมโดย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงทําใหบริษัทฯ ไมสามารถไปลงทุนไดตามที่ตองการ
ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดเปลี่ยนเปน Holding Company ประมาณตนปหนา (2555) ทําใหบริษัทฯ พนจากเงื่อนไข
ขอจํากัดตรงนี้ สามารถลงทุนไดโดยไมมีขอจํากัด นโยบายทั่วไปของบริษัทฯ เนนในการไปซื้อกิจการตางๆ ซึ่งเปนนโยบายที่
ไดหารือกันไว บริษัทฯ มีเงินกองทุนทั้งหมดประมาณ 5,219.80 ลานบาท บริษัทแรกที่ไดเขาไปซื้อคือ บริษัท บีที ประกันภัย
จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด) นั้น และอันดับตอไปบริษัทฯ ก็คงไปซื้อกิจการ
ตางๆ ใหเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเนนที่จะซื้อธุรกิจของบริษัทประกันภัยเหมือนเดิม ซึ่งจะทําใหผูถือหุนเห็น
วาการประกันภัยของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว คือถาจะโตไปอยางนี้ทีละปๆ คงโตไมไดถึงอันดับ Top 10 ภายใน 2
ป แตถาบริษัทฯ ทําเชนนี้จะเห็นวาบริษัทฯ โตในธุรกิจประกันภัยไมใชเพียงอันดับ 10 แตอาจจะอยูในอันดับที่สูงกวานั้น
สําหรับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะไปลงทุนคงเปนประกันภัยเปนหลัก โดยใชเงินที่มีอยูไปลงทุนในสัดสวนของพันธบัตร ตราสาร
ตางๆ ซึ่งจะมีความปลอดภัย และอีกสวนหนึ่งจะนําไปลงทุนในหุนที่อยูในตลาดหลักทรัพยและควบคุมไมใหเกิน 25 -30%
ไมเชนนั้นจะเกิดความเสี่ยงมาก และอีกประมาณ 70-75% เปนการลงทุนในตราสารหนี้ตางๆ
ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผูจัดการ ไดคํานึงถึงความมั่นคงเปนหลัก โดยที่จะลงทุน
ในตลาดหุนไมมากนัก และเปนโอกาสดีที่ตอไปเมื่อบริษัทฯ เปน Holding ผูถือหุนจะไดสัมผัสกับนักลงทุนมือทองทานนี้
ตอไป
ผูถือหุน สอบถาม จากผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น การลงทุนเพิ่มขึ้น แตสิ่งที่สงสัยคือเมื่อสมัยกอนราคาหุน 21
บาท แตในเวลานี้ที่ผูบริหารเปนชาวตางชาติ จากสถิติที่รวบรวมไวโดยการซื้อหุนมาเรื่อยๆ จะเห็นวาราคาหุนลดลงมาโดย
ตลอด คํานวณแลวสวนที่หายไปจํานวนมาก แตในขณะที่ผูบริหารเปนคนไทยราคาหุนจะอยูที่ประมาณ 20-22 บาท เวลาหุน
ขึ้น/ลง ก็จะไมหวือหวา ฉะนั้น วันนี้ราคาหุนเทากับ 18.80 บาท ถาเทียบกับผูบริหารคนไทยก็ยังหายไปประมาณ 15% เพราะ
เหตุใดการบริหารโดยผูบริหารคนไทย Index ในตลาดหลักทรัพย อยูที่ 600 จุดเทานั้น แตปจจุบัน Index ขึ้นไป 1,100 จุด แต
ราคาหุนก็ยังนอยกวาที่ผูบริหารเปนคนไทย เปนเพราะสาเหตุใด
ประธานฯ ตอบชี้แจงวา ตองขอเรียนผูถือหุนวาถาจะมองถึงผูบริหารคนไทยเปนผูบริหารแลวราคาหุนดี ก็จะไม
คอยมีความเปนธรรมสําหรับ นายโรวัน ดี อาซี่ ซึ่งในเวลาที่นายโรวัน ดี อาซี่ เขามาตอนนั้นตลาดหุนก็ตกต่ํามาก ถาผูถือหุน
ไปเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแลวจะมีทั้งขึ้นและลง ที่ผูถือหุนซื้อในอัตราหุนละ 21 บาท แลววันนี้ราคาหุนก็ใกลเคียงกับ
21 บาท คาดวาตอไปการดําเนินการสําเร็จตามนโยบายที่วางไวราคาหุนไปเกิน 20 บาท คงไมไกลเกินคาด ซึ่งตองมอง
ภาพรวมวาเศรษฐกิจมหภาคทั้งทั่วโลกก็ดี ในประเทศไทยก็ดีขึ้นๆ ลงๆ ก็มีผลตอราคาหุนที่ขึ้นๆ ลงๆ เชนกัน จะไปอิงกับสิ่งที่ดี
ที่สุดตลอดไปก็ไมเปนธรรมนัก ถาผูถือหุนมองหลายๆ บริษัทในสถานการณเชนนี้จะไมสามารถจายเงินปนผลได แตบริษัทฯ
สามารถจายเงินปนผลได และในป 2550-2553 บริษัทฯ ก็จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตลอดมา และหวังวาตอไป นายชูศักดิ์
สาลี กรรมการผูจัดการ จะบริหารการลงทุนดวยความสามารถของตัวเอง ซึ่งเมื่อกอนนี้ถูกจํากัดและควบคุมดวยกฎเกณฑ

-6ระเบียบตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งตอไปจะไมมีกฎเกณฑ
และขอจํากัดแลว และคาดวาเงินปนผลจะรักษาระดับที่บริษัทฯไดทําไว สิ่งเหลานี้คิดวาเปนเรื่องที่สําคัญมากที่สุด เปนมติของ
คณะกรรมการที่ตองการใหผูถือหุนไดรับเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ และบริษัทฯ พยายามจะรักษาระดับนี้ไว ผูถือหุนอยาได
กังวล อนาคตสิ่งที่ดีในบริษัทฯ นี้ก็รออยูขางหนา เมื่อบริษัทฯ มีผูบริหาร/ คณะกรรมการบริหารที่มีศักยภาพแลว ไมไกลเกิน
คาดที่หุนของบริษัทฯ วันหนึ่งจะขึ้นไปเกินราคา 20 บาท ซึ่งมีความมั่นใจ นายโรวัน ดี อาซี่ ไดแจงวาระหวางที่เขามา
บริหารงาน ของบริษัทฯ Book Value ก็เพิ่มขึ้นมาตลอด สวนราคาหุนจะตกหรือขึ้นนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง เพราะราคาหุน
สามารถขึ้นๆ ลงๆ ได และความมีสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนไมไดลดนอยลงเลย บริษัทฯ ยังคงรักษาผลตอบแทนใหอยู
ในระดับเปนที่พอใจอยางสม่ําเสมอ คอยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ฉะนั้น จะเปนผูบริหารตางชาติ หรือผูบริหารคนไทยก็ตามถาทําให
บริษัทฯ ดีขึ้นยอมเกิดประโยชนตอผูถือหุนแนนอน
ผูถือหุน สอบถามวา เมื่อปลายป 2553 ไดเกิดภัยธรรมชาติทางภาคใตของประเทศไทยทําใหไดรับความเสียหายนั้น
บริษัทฯ จะตองจายในสัดสวนเทาใดสําหรับในไตรมาสที่ 1 ของป 2554 และบริษัทฯ จะมีผลกระทบในป 2554 นี้มากนอย
เพียงใด สวนในการที่บริษัทฯ จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น เมื่อคืนเสร็จเรียบรอยแลวบริษัทฯ ได
เปลี่ยนไปเปน Holding Company จะตองยายหมวดในฐานะที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือไม และ
ใบอนุญาตของบริษัทฯ นั้นสามารถขายไดหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ (นายโรวัน ดี อาซี่) ตอบชี้แจงวา จากเหตุการณภัยธรรมชาติที่ภาคใต จํานวนความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกอนที่บริษัทฯ จะเรียกรองคาสินไหมทดแทน(Claim) กับบริษัทรับประกันภัยตอ (Re-insurance) มีจํานวน
ประมาณ 250.0 ลานบาท แตหลังจาก Claim กับบริษัทรับประกันภัยตอแลวจะเหลือเพียง 19.0 ลานบาท เทานั้น สําหรับใน
สวนของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของป 2554 นี้ ยังไมสามารถชี้แจงตัวเลขที่แนนอนไดเนื่องจากผลของการเคลมคา
สินไหมทดแทนยังไมแลวเสร็จ บาง Claim จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 แตบาง Claimจะเขามาเรียกรองคาสินไหมทดแทนใน
เดือนเมษายนนี้ ความเสียหายที่มีผลกระทบในไตรมาสที่ 1 คงมีบางแตไมมากนัก เนื่องจากวาขณะนี้ตัวเลขยังจัดทําไมแลว
เสร็จ โดยรวมแลวความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกันแลวนอยกวาที่หาดใหญ
กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงวา เรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ นั้น
ไมสามารถที่นําไปขายได เนื่องจากตอนที่บริษัทฯ ไดทําเรื่องขอความเห็นชอบตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการโอนและรับโอนกิจการของบริษัทฯ กับบริษัท บีที ประกันภัย จํากัด (ปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ศรีอยุธยา เจนนอรัล ประกันภัย จํากัด) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ไดใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาวและใหบริษัทฯ ตองคืนใบอนุญาต ขอเรียนใหผูถือหุนทราบวาบริษัท
ประกันวินาศภัย ที่มีใบอนุญาตในปจจุบันนี้ทําธุรกิจยากมาก เนื่องจากจะตองมีเงินทุนจดทะเบียนอยางนอย 300.0 ลานบาท ใน
การที่จะดําเนินธุรกิจของบริษัท
เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนเปน Holding Company แลวบริษัทฯ จะไปอยูในหมวดใดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยนั้น เรื่องดังกลาวบริษัทฯ ไดเคยสอบถามไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวแตยังไมไดรับคําตอบที่ชัดเจน โดย
เกณฑที่จะจัดใหบริษัทเขาอยูในหมวดใดนั้นตองพิจารณาจากรายไดหลักของบริษัทนั้นๆ ดวยวามีรายไดมาจากธุรกิจประเภทใด

-7ซึ่งลําดับแรกของบริษัทฯ รายไดหลักยังคงเปนเบี้ยประกันภัยอยูเชนเดิม ซึ่งคาดวาบริษัทฯ นาจะอยูในหมวดของประกันภัย
ทั้งนี้ ตองตรวจสอบกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหแนนอนอีกครั้งหนึ่ง
ผูถือหุน สอบถามวา สําหรับเรื่องของบริษัทฯ จะทําการยายหมวดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นจะ
เกิดขึ้นประมาณสิ้นป 2554 นี้หรือไม
กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงวา บริษัทฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และใหบริษัทฯ ตองคืนใบอนุญาตภายใน 31 ธันวาคม 2554 นี้ แตการยายหมวด
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคงไมเร็วนัก อาจจะประมาณไตรมาสที่ 1 ของป 2555
ผูถือหุน สอบถามวา จากที่ผานมาจะเห็นวาพื้นที่ภาคใตของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเกิดภัยพิบัติคอนขางบอย
ซึ่งเกิดไปเมื่อตอนปลายป 2553 และเมื่อตนป 2554 ก็เกิดซ้ําขึ้นอีก ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ไปรับงานประกันภัยภาคใตจํานวน
มากๆ จะทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงดวย บริษัทฯ มีวิธีพิจารณาอยางไร
กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงวา เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ สวนใหญไมไดมาจากภาคใต
บริษัทฯ พิจารณาวาสิ่งใดที่เปนความเสี่ยงราคาเบี้ยประกันภัยก็ตองสูงตามความเสี่ยงดวยเชนกัน ยิ่งเปนธุรกิจประกันวินาศภัย
จะเห็นวาบริษัทฯ ยังตองมีการประกันภัยตอ (Re-insurance) และยังมีการประกันภัยตอความเสียหายสวนเกิน (Excess of
Loss) ที่บริษัทฯ ไดซื้อไว อยางเชน ภาคใตเกิดอุทกภัยน้ําทวมทําใหไดรับความเสียหายทั้งหมด 100.0 ลานบาท บริษัทฯ
ไดรับไว 100.0 ลานบาท แตในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดซื้อ Excess of Loss ไวจํานวน 10.0 ลานบาท และ 3.0 ลานบาท
สําหรับประกันภัยทรัพยสินและประกันภัยรถยนต ตามลําดับ แมวาจะเกิดความเสียจริงจํานวน 100.0 ลานบาท สําหรับ
ทรัพยสิน แตบริษัทฯไดซื้อ Excess of Loss ไวที่ 10.0 ลานบาท บริษัทฯ ก็จายเพียง 10.0 ลานบาท เทานั้น ความเสียหายที่
เหลือจํานวน 90.0 ลานบาท สัญญา Excess of Loss (บริษัทที่รับประกันภัยตอ) จะเขามาเปนผูจาย ซึ่งถือเปนการดําเนิน
ธุรกิจปกติโดยทั่วไปของบริษัทประกันวินาศภัย โดยที่ภาคใตสิ่งที่เกิดขึ้นมีครบทุกภัยทั้ง รถยนต , โรงงาน และบานอยูอาศัย
สําหรับบานอยูอาศัยนั้นจะลําบากเพราะประกันอัคคีภัยจะไมคุมครองภัยน้ําทวม แตสําหรับโรงงาน และรถยนต จะครอบคลุม
ถึงภัยน้ําทวมดวย โดยถาประกันภัยโรงงาน บริษัทฯ จะมีสวนที่เก็บไว (Retention) นอยมากอาจจะเพียง 5-10% หรือเพียง
1% หากรับประกันภัยโรงงานจํานวน 1,000.0 ลานบาท บริษัทฯ เก็บไวเพียง 1% คือประมาณ 10.0 ลานบาท แตถามีหลาย
โรงงานอาจจะเปนจํานวน 100.0 ลานบาท ถึงแมจะเกิดความเสียหายขึ้นมาจํานวน 1,000.0 ลานบาท หรือ 100.0 ลานบาท แต
บริษัทฯ ยังคงผิดชอบจายเพียง 10.0 ลานบาท ทานั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดซื้อ Excess of Loss ไว เปนตน
ผูถือหุน กลาววา การเขาไปซื้อธุรกิจครั้งนี้ของบริษัทฯ ถึงแมจะเปนขนาดเล็กๆ แตถือวาเปนงานใหญของบริษัท
ศรีอยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขณะเดียวกันผูถือหุนก็ตองการใหราคาหุนขึ้นมากๆ แตมีเงื่อนไขถาผลประกอบการดี
ราคาหุนไมตอบสนองนั่นคือมีโอกาสฟน แตถาราคาหุนสูงๆ แตผลประกอบการไมดีโอกาสที่จะเสียหายก็มีมากเชนกัน ดังนั้น
ขอใหกําลังใจ นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผูอํานวยการ ใหทานบริหารงานและมุงมั่นเพื่อบริษัทฯ มีความกาวหนาตอไป
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติรับทราบ

-8ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับทราบรายงานประจําป 2553 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้.มติที่ประชุม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง
133,581,446
-

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เลขานุการคณะกรรมการ เสนอวา งบดุลและงบบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่
31 ธันวาคม 2553 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ไดตรวจสอบ
และรับรองแลว รายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัด
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 แลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบ
บัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความ
เห็นชอบ และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว
เลขานุการคณะกรรมการไดแจงตอที่ประชุมวา หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของทานผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้.มติที่ประชุม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง
133,581,446
-

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
-

-9วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2553 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล
เลขานุการคณะกรรมการ เสนอวา จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ และผูสอบบัญชีบริษัท ดีลอยท ทูช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว ปรากฏวาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 352,477,589.00 บาท
(สามรอยหาสิบสองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหารอยแปดสิบเกาบาทถวน) คิดเปนกําไรตอหุน 1.28 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
นโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดในแตละป คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว
จึงนําเสนอตัวเลขการจัดสรรกําไรประจําป 2553 ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้.จากผลการดําเนินงานในป 2553
บริษัทฯ มีกําไรกอนหักภาษีเงินไดเปนเงิน
352,477,589.- บาท
32,200,470.- บาท
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล
คงเหลือกําไรสุทธิ
320,277,119.- บาท
480,901,022.- บาท
บวก กําไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปกอน
รวมเปนกําไรสะสมทั้งสิ้น
801,178,141.- บาท
หัก เงินปนผลระหวางกาล 250,000,000 หุนๆ ละ
0.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดจัดสรร
จายใหแกผูถือหุนไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553
125,000,000.- บาท
คงเปนกําไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้
676,178,141.- บาท
เห็นควรจัดสรรกําไร และนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 ดังนี้.จายเงินปนผลสําหรับงวดการบัญชีครึ่งปหลังของป 2553 ใหแกผูถือหุนจํานวน 250,000,000 หุน
ในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน
125,000,000.- บาท
จายเปนเงินปนผลพิเศษเพิ่มเติม ในอัตราหุนละ 0.20 บาท
รวมเปนเงิน
50,000,000.- บาท
เงินบําเหน็จกรรมการ
3,993,500.- บาท (หักไวแลวในงบกําไรขาดทุน
และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ครั้งที่ 61 แลว จํานวน 4,200,000.-บาท)
เงินสํารองตามกฎหมาย (มีอยูแลว 50 ลานบาท)
บาท
เงินสํารองทั่วไป (มีอยูแลว 900 ลานบาท)
บาท
รวมกําไรสะสมที่จัดสรร
175,000,000.- บาท
กําไรคงเหลือยกไปงวดหนา
501,178,141.- บาท
บริษัทฯ จึงพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2553 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 1.20 บาท ตอหุน
คิดเปนรอยละ 85.11 ของกําไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ไดแบงจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก
(มกราคม - มิถุนายน) ของป 2553 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 125.0
ลานบาท จากกําไรสะสมของบริษัทฯ และเงินปนผลสําหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของป 2553 โดยจะจาย

- 10 ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล ตามรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ในอัตรา 0.70 บาท ตอหุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 175,000,000.- บาท โดยกําหนดจายเงินปน
ผลงวด 6 เดือนหลังดังกลาวในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร
ประจําป 2553 ใหแกผูถือหุนจํานวน 250,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.50 บาท และเสนอจายเงินปนผลพิเศษเพิ่มเติม
เนื่องจากในโอกาสที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจครบรอบ 60 ป ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินปนผลที่บริษัทฯ จายใน
งวดครึ่งปหลังเทากับ 0.70 บาท ตอหุน โดยเมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวดครึ่งปแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2553 ซึ่งจายไปแลวในอัตรา 0.50 บาท ตอหุน รวมเปนเงินปนผลที่บริษัทฯ จายจากผลการดําเนินงานของป 2553 ในอัตรา
หุนละ 1.20 บาท เทากับรอยละ 85.11 ของกําไรสุทธิประจําป 2553 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยใชวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
(Closing Date) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554
เลขานุการคณะกรรมการไดแจงตอที่ประชุมวา หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของทานผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2553 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติ
การจายเงินปนผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปหลังของป 2553 ใหแกผูถือหุนจํานวน 250,000,000 หุน ในอัตราหุนละ
0.50 บาท และเสนอจายเงินปนผลพิเศษเพิ่มเติม เนื่องจากในโอกาสที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจครบรอบ 60 ป ในอัตราหุนละ
0.20 บาท รวมเปนเงินปนผลที่บริษัทฯ จายในงวดครึ่งปหลังเทากับ 0.70 บาท ตอหุน โดยเมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับงวดครึ่งปแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งจายไปแลวในอัตรา 0.50 บาท ตอหุน รวมเปนเงินปนผลที่บริษัทฯ
จายจากผลการดําเนินงานของป 2553 ในอัตราหุนละ 1.20 บาท เทากับรอยละ 85.11 ของกําไรสุทธิประจําป 2553 ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของบริษัทฯ ทั้งนี้ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record
Date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยใชวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (Closing Date) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และกําหนดจายเงิน
ปนผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ตามเสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้.มติที่ประชุม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง
133,582,146
-

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
-

- 11 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
เลขานุการคณะกรรมการ เสนอวา ปจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ไดจดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย มีจํานวน 11 คน และในป 2554 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 62 จํานวน 3 คน ไดแก
1. นายวิโรจน
2. นายลักษณ
3. นายสุวฒ
ั น

เศรษฐปราโมทย
ทองไทย
สุขสงเคราะห

(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
(กรรมการอิสระ)

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หนาที่ 31-36
ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดดําเนินการตามกระบวนการในการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัทฯ โดยคํานึงถึงผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ของบุคคลดังกลาวทั้ง 3 ทาน รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผานมา และเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
การนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ เปนไปตามที่กําหนด
ไวในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
อนึ่ง บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่
31 มกราคม 2554 และบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยนั้น ปรากฏ
วาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อเขามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯโดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมไดรวมพิจารณา ไดพิจารณาแลว
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน วาสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62
เพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ นายวิโรจน เศรษฐปราโมทย (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) นายลักษณ ทองไทย
(กรรมการที่เปนผูบริหาร) และนายสุวัฒน สุขสงเคราะห (กรรมการอิสระ) กลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีก
วาระหนึ่ง
เลขานุการคณะกรรมการไดแจงตอที่ประชุมวา หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของทานผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

- 12 ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเลือกตั้งนายวิโรจน เศรษฐปราโมทย (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) นายลักษณ ทองไทย (กรรมการที่เปนผูบริหาร) และนายสุวัฒน สุขสงเคราะห (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้.ชื่อกรรมการ
(ประเภทกรรมการ)

มติที่ประชุม

1. นายวิโรจน เศรษฐปราโมทย
(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

2. นายลักษณ ทองไทย
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)

3. นายสุวัฒน สุขสงเคราะห
(กรรมการอิสระ)

จํานวนเสียง

133,602,146
108,363,396
25,238,750
133,602,146
-

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
81.1090
18.8909
100.0000
-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ เสนอวา ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ไดลงมติ
อนุมัติคาตอบแทน โดยจายใหแกกรรมการดังนี้.1. เงินคาพาหนะกรรมการ
(1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ตอเดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คนละ 38,000.00 บาท ตอเดือน
(3) ประธานกรรมการเจาหนาที่บริหาร 35,000.00 บาท ตอเดือน
(4) กรรมการตรวจสอบ คนละ 35,000.00 บาท ตอเดือน
(5) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คนละ 35,000.00 บาท ตอ เดือน
(6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ตอเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป

- 13 2. เงินบําเหน็จกรรมการ
เงินบําเหน็จกรรมการกําหนดใหกรรมการทุกคนรวมกันปละ 4,200,000.00 บาท โดยตัดเปนคาใชจายของบริษัทฯ
และใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรใหแตละทานไดตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนใหใชอัตราตามที่กําหนดไวใน 1 และ 2 ไดตลอดไปจนกวาคณะกรรมการจะได
เสนอขอและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
สําหรับในป 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการของกรรมการ
ป 2554 เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบไดกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน โดยไดกลั่นกรองอยางละเอียด
ถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหนาที่ และเปรียบเทียบกับบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ที่อยูในประเทศไทย จึงไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับ
เพิ่มอัตราคาตอบแทนกรรมการสําหรับเงินคาบําเหน็จกรรมการ สวนเงินคาพาหนะกรรมการยังคงเปนอัตราเดิม ที่เคยไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ทั้งนี้ โดยจายใหแกกรรมการดังนี้.1. เงินคาพาหนะกรรมการ
(1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ตอเดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คนละ 38,000.00 บาท ตอเดือน
(3) ประธานกรรมการเจาหนาที่บริหาร 35,000.00 บาท ตอเดือน
(4) กรรมการตรวจสอบ คนละ 35,000.00 บาท ตอเดือน
(5) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คนละ 35,000.00 บาท ตอ เดือน
(6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ตอเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
2. เงินบําเหน็จกรรมการ
เงินบําเหน็จกรรมการกําหนดใหกรรมการทุกคนรวมกันปละ 4,410,000.00 บาท โดยตัดเปนคาใชจายของบริษัทฯ
และใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรใหแตละทานไดตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนใหใชอัตราตามที่กําหนดไวใน 1 และ 2 ไดตลอดไปจนกวาคณะกรรมการจะได
เสนอขอและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ ใหแกกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบดวย เงินคาพาหนะกรรมการ
ใหใชอัตราเดิมที่เคยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 61 สําหรับเงินคาบําเหน็จกรรมการ พิจารณาอนุมัติปรับเพิ่ม
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยตัดเปนคาใชจายของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2554 เปนตนไป และใหคงอัตราคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนในอัตรานี้ไวตลอดไป จนกวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ไดเสนอขอและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น

- 14 เลขานุการคณะกรรมการไดแจงตอที่ประชุมวา หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของทานผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย เงินคาพาหนะกรรมการและเงินบําเหน็จกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกลาวขางตน โดยตัดเปนคาใชจายของบริษัทฯ ไดตลอดไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะไดมีมติ
อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้.มติที่ประชุม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จํานวนเสียง
133,602,250
-

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
-

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

เลขานุการคณะกรรมการ เสนอวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
กําหนด “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได”
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ไดลงมติแตงตั้ง นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2553 โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีดังนี้.1. คาสอบบัญชีประจําป
1,145,000.00 บาท
2. คาสอบทานงบการเงินตอไตรมาส
150,000.00 บาท
3. คาตรวจสอบการประมูลผลขอมูลทางคอมพิวเตอรประจําป 145,000.00 บาท
4. รายงานพิเศษตามประกาศนายทะเบียน สํานักงาน คปภ.
190,000.00 บาท
รวมเปนคาสอบบัญชีทั้งป 2553 จํานวน 1,930,000.00 บาท ทั้งนี้ยังมีคาใชจายในการสอบบัญชีและคาสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลา คาประกันภัย เปนตน ซึ่งจะคิดตามที่จายจริง (ถามี)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 นี้ นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ
นางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ (จิระจักรวัฒนา) ผูสอบ

- 15 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีตกลงเสนอคาตรวจสอบ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งคาตรวจสอบงบการเงินรวม ประจําป 2554 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2554 เปนเงินจํานวน 2,640,000.00 บาท ตามรายการเปรียบเทียบกับป 2553 สรุปไดดังนี้.(หนวย : บาท)
รอยละ
ประจําป 2554 ประจําป 2553 ยอดที่เพิ่มขึ้น
1. คาสอบบัญชีประจําป
1,145,000
1,145,000
0
0
2. คาสอบทานงบการเงินตอรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000 บาท)
450,000
450,000
0
0
3. คาตรวจสอบงบการเงินรวม
140,000
140,000
0
0
4. คาตรวจสอบการประมวลผลขอมูล
ทางคอมพิวเตอรประจําป
145,000
145,000
0
0
5. รายงานพิเศษตามประกาศนายทะเบียน
สํานักงาน คปภ.
190,000
190,000
0
0
6. คาสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท)
240,000
0
240,000
100
7. คาสอบทานรายงาน Risk-Based Capital
สําหรับสิ้นป
180,000
0
180,000
100
8. คาสอบทานรายงาน Risk-Based Capital
สําหรับไตรมาส 3
150,000
0
150,000
100
รวม
2,640,000
2,070,000
570,000
27.54
คาสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 จํานวน 2,640,000.00 บาท ขางตน ยังมีคาใชจายในการสอบ
บัญชีและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลา คาประกันภัย เปนตน ซึ่งจะคิดตามที่
จายจริง (ถามี)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย กําหนด จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาแตงตั้ง นายนิติ จึงนิจนิรันดร และ/
หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ (จิระจักรวัฒนา) จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อีกวาระหนึ่ง โดยใหไดรับคาสอบบัญชีจํานวน 2,640,000.00 บาท ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นตามที่
จายจริงซึ่งเปนไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและนําเสนอ
ผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นําเสนอในป 2554 นี้ไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนง
หนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ

- 16 สําหรับขอมูลผูสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด สรุปไดดังนี้.1. นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 3 ป
(ปการบัญชี พ.ศ. 2551 - 2553) และ/หรือ
2. นางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 2 ป
(ปการบัญชี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550) และ/หรือ
3. นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ (จิระจักรวัฒนา) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 *
*ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีรวมกับผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันแตไมไดเปนผูตรวจสอบหรือลงลายมือ
ชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ
เลขานุการคณะกรรมการไดแจงตอที่ประชุมวา หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของทานผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง นายนิติ จึงนิจนิรันดร และ/หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล และ/หรือ
นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ (จิระจักรวัฒนา) จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อีกวาระหนึ่ง
โดยใหไดรับคาสอบบัญชีจํานวน 2,640,000.00 บาท ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นตามที่จายจริงซึ่งเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาและนําเสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้.มติที่ประชุม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง
133,602,250
-

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
-

วาระที่ 8 รับทราบการซื้อหุนของบริษัท บีที ประกันภัย จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย จํากัด) การเพิ่มทุนของบริษัทยอย และความคืบหนาเรื่องการโอนและรับโอนธุรกิจของ บมจ.ศรีอยุธยา
ประกันภัย
เลขานุการคณะกรรมการ เสนอวา ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ได
อนุมัติใหบริษัทฯ เขาซื้อหุนของ บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด จํานวน 29,999,998 หุนซึ่งคิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด คิดเปนมูลคารวม 392 ลานบาท อนุมัติแนวทางของแผนการควบรวมธุรกิจ

- 17 ดังกลาว และใหคณะผูบริหารของบริษัทฯ จัดทํารายละเอียดของแผนการควบรวมธุรกิจเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ไดพิจารณาอนุมัติกอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เห็นชอบ และ
มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ จํานวนสองทานเปนผูลงนามในสัญญาซื้อขายหุน และ/หรือ สัญญา
วิสาหกิจธนาคารและประกันภัย ตราสารการโอนหุน และเอกสารอื่นใด ตลอดจนดําเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวของและจําเปนตอ
การทํารายการดังกลาวนั้น
คณะผูบริหารของบริษัทฯ ไดจัดทํารายละเอียดของแผนการควบรวมธุรกิจเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ไดพิจารณาอนุมัติกอนนําเสนอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อใหความ
เห็นชอบนั้น ซึ่งคณะผูบริหารของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 61 แลว และเสนอ
แผนการควบรวมธุรกิจใหกับสํานักงาน คปภ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 โดยบริษัทฯ ไดรับ
หนังสือจากสํานักงาน คปภ. เลขที่ 3120/ว.2735 ลงวันวันที่ 17 กันยายน 2553 ใหความเห็นชอบใหบริษัทฯ ไดมาซึ่งการซื้อ
หุนของ บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการโอนและรับโอนกิจการ และบริษัทฯ ไดรายงานความคืบหนา
ผานระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 พรอมทั้งนําขึ้นเว็บไซตของบริษัทฯ
www.ayud.co.th ดวย
บริษัทฯ ไดรับโอนหุนของ บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด และไดชําระเงินคาหุนจํานวน 392 ลานบาท ใหกับ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) แลว ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวภายใตสัญญาซื้อขาย
หุน จากการควบรวมกิจการนี้ บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด จะกลายเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99
ดังนั้น บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนโดย บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย เปนผูถือหุนใหญ และ
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ให บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด เปลี่ยน
ชื่อและตราประทับใหมเปนดังนี้
ชื่อบริษัทใหม

ตราประทับใหม

“บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด”
โดยมีชื่อภาษาอังกฤษคือ
“Sri Ayudhya General Insurance Company Limited”
ชื่อยอ “ SAGI”
ในขณะเดียวกัน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด ไดรับความเห็นชอบใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก
เการอยลานบาท (900,000,000) โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญจํานวนเกาสิบลานหุน (90,000,000) มูลคาหุนละสิบบาท
(10) (ลงเงินเต็มมูลคาหุน) เพิ่มทุนชําระแลว เการอยลานบาท (900,000,000) ทุนจดทะเบียนของบริษัทกําหนดไวเปนจํานวน
หนึ่งพันสองรอยลานบาท (1,200,000,000) ซึ่งไดยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงและความมั่นคงทางดานการเงิน ใหมีเงินกองทุนเพียงพอในการรับโอน
ทรัพยสินและหนี้สินของ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย และเพื่อเตรียมความพรอมใหเปนไปตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับ

- 18 และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เรื่องหลักเกณฑในการดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ยง หรือ

Risk-Based

Capital (RBC)

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด ไดขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญจากเดิม ตั้งอยูเลขที่ 44
อาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด ชั้น 16 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ขอ
อนุญาตยายไปอยูสํานักงานแหงใหมเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่ใชสอย และใหมีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ทั้งในดานการปฏิบัติงาน และการสื่อสารตางๆ ภายในองคกร ที่อยูระหวางการโอนและรับโอนกิจการของบริษัทฯ
จาก บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย ตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
โดยไดยายมายังสํานักงานแหงใหม ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปนตนไป
นอกจากนี้ บริษัทอยูระหวางดําเนินการทยอยถายโอนกิจการประกันภัยจาก บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย เขาสูบริษัท
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด เพื่อรับโอนกิจการประกันภัยทั้งหมดใหเขามาอยูในบริษัทเดียวกัน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 เพื่อรับทราบการเปลี่ยนชื่อของ
บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด เปน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทยอย และความ
คืบหนาเรื่องการโอนและรับโอนธุรกิจของ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย
เลขานุการคณะกรรมการไดแจงตอที่ประชุมวา หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของทานผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติรับทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติรับทราบการซื้อหุนของบริษัท บีที ประกันภัย จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ศรี
อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด) การเพิ่มทุนของบริษัทยอย และความคืบหนาเรื่องการโอนและรับโอนธุรกิจของ บมจ.ศรี
อยุธยาประกันภัย ตามเสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้.มติที่ประชุม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง
133,602,250
-

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000
-

- 19 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
ไดสอบถามตอผูถือหุนวา
ถาทานผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอไดโปรดสอบถามและเสนอแนะได ปรากฏวาในวาระนี้ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือเสนอแนะ
เพิ่มเติมแตประการใด
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมในครั้ง
นี้ และกลาวปดประชุม
(ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 มีผูถือหุนเขารวมและทยอยเขารวมประชุม
ดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนจํานวน 121 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 133,602,250 หุน คิดเปนรอยละ
53.44 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมบริษัทฯ ไดแจกบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหผู
ถือหุนที่เขารวมประชุมดวย และในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ บริษัทได
เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง จากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม และไดแยกบัตร
ลงคะแนนกรรมการเปนของกรรมการแตละคน โดยบริษัทฯ ไดมอบใหเจาหนาที่ของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด (TSD) เปนผูลงทะเบียนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและเปนผูตรวจนับคะแนนการลงมติของผูถือหุนในทุกวาระการ
ประชุม)
ปดประชุมเวลา 15.50 น.

-วีระพันธุ ทีปสุวรรณ(นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ)
ประธานที่ประชุม
-จิรัชฌา รูปเล็ก(นางสาวจิรัชฌา รูปเล็ก)
ผูจดรายงานการประชุม

