บริษัท ศรีอยุธยา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64
วันที่ 22 เมษายน 2556
ประชุม ณ หองโลตัสสวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายวีระพันธุ
นางสาวจิรัชฌา

ทีปสุวรรณ
รูปเล็ก

ประธานกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

เปนประธานที่ประชุม
เปนผูจดรายงานการประชุม

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ณ เวลานี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวม
ประชุมแทนรวม 159 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 147,743,325 หุน คิดเปนรอยละ 59.0973 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดครบเปนองคประชุมแลว จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64
เปดประชุมเวลา 14.00 น.
กอนที่จะเขาสูวาระการประชุม ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมใหทราบวาบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน มารวม
ประชุม 10 คน ไมเขารวมประชุม 1 คน โดยไดแนะนําเปนรายบุคคลดังนี้.กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 คน
(1) นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ
(2) นายแอนเดรียส โจฮันน วิลเฮลม
(3) นายวิโรจน
เศรษฐปราโมทย
กรรมการอิสระ 4 คน
(4) นายสุรชัย
พฤกษบํารุง
(5) นายเมธา
สุวรรณสาร
(6) นายวิชิต
(7) นายสุวัฒน

กรวิทยาคุณ
สุขสงเคราะห

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกํากับการปฏิบัติงาน
กรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 1 คน คือ นายอดิศร ตันติอนันทกุล
จากนั้น ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในวันนี้ ประกอบดวย
(1) นางสาวอรทัย รงคทองอราม
ผูจัดการฝายบัญชี
(2) นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
(3) นางสาวลสิตา มากัต ผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

-2ตอมา ประธานฯ ไดมอบใหเลขานุการบริษัทแจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงแตละวาระ
เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย
เนื่องจากบริษัทฯ มีผูถือหุนจํานวนมากเปนหุนสามัญจํานวน 250,000,000 หุน ฉะนั้น เพื่อไมใหเกิดความสับสน
และไมใหเสียเวลาอันมีคาของผูถือหุนทุกทานโดยไมจําเปน บริษัทฯ จึงขออนุญาตทานผูถือหุนเพื่อทําความเขาใจใหตรงกัน
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระและการนับผลลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเขาสูวาระ
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 64 ที่บริษัทฯ ไดนําสงใหแกทานผูถือหุนไว
ลวงหนาแลว แตเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกทานผูถือหุนในการพิจารณาแตละวาระ จึงขอใหเลขานุการบริษัท ไดสรุป
เนื้อหาโดยยอใหแกทานผูถือหุน
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
เลขานุการบริษัท เสนอวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 มี
รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 64 แลว อนึ่ง บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซต www.ayud.co.th แลว
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกไวครบถวนตรงตามความเปนจริงแลวเห็นสมควร
นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว

-3เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระ
นี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน ปรากฎวาในวาระนี้ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม
หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้.มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
149,009,026
0
100
0
149,009,126

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
เลขานุการบริษัท เสนอวา รายงานประจําปของคณะกรรมการเปนรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
ขอมูลตาง ประจําป 2555 ซึ่งจัดพิมพเปนสารจากประธานกรรมการ อยูในหนาที่ 4-5 ของรายงานประจําป 2555 นอกจากนั้น
ยังมีรายงานและขอมูลตางๆ ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2555 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนแลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64 เพื่อรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงาน และขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 2555
เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระ
นี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน ปรากฎวาในวาระนี้ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม
หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป 2555 ของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดสําหรับป 2555
เลขานุการบริษัท เสนอวา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดสําหรับป 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ และ

-4ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่
บริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64 แลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ และงบกระแสเงิน
สดสําหรับป 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรอง
แลว
เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระ
นี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน
ผูถือหุน สอบถามวา ในไตรมาสที่ 4 สวนที่เปนกําไรจาก บมจ.อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต
ถึงติดลบเนื่องมาจากสาเหตุใด

“(AZAY)” ทําไม

กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ไดตอบชี้แจงวา ตามที่ บมจ.ศรีอยุธยา แคปปตอล เขาไปถือหุนอยูใน
AZAY อยู ที่ 20.17% และตั้ ง แต เ ดื อ นพฤษภาคม 2555 ก็ ต อ งนั บ ส ว นกํ า ไรของ AZAY มารวมด ว ยจํ า นวน 20% ส ว นใน
ไตรมาสที่ 4 AZAY มีผลขาดทุนเนื่องจากธุรกิจของ AZAY เปนประเภทประกันภัยเพื่อการออมทรัพย “(Saving
Insurance)” ซึ่งจะตองสํารองเงินปนผลหรือดอกเบี้ยใหกับผูถือหุน หรือผูถือกรมธรรม ตามเงื่อนไขความคุมครองและ
ผลประโยชนเปนไปตามที่กําหนดในกรมธรรม และเพื่อใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลใชในปนี้ การขายตัว Saving
Insurance โดยทาง AZAY ไดจัดทํารายละเอียดไวในโบรชัวร (Brochure) แลววาผลตอบตอบแทนที่ผูเอาประกันภัยสามารถ
คาดหวังไวอยูที่กี่เปอรเซ็นต จึงตองตั้งสํารองตัวนี้เขาไปใหไดผลตอบแทนในระดับที่ตั้งไว ซึ่งรายการนี้เปนการทําครั้งเดียว
เพื่อใหเปนไปตามที่ไดแจงรายละเอียดกับผูเอาประกันภัยไวดังกลาวขางตน สําหรับเบี้ยประกันชีวิตที่จายไปถาผูเอาประกันภัย
เก็บเงินไวไมเบิกออกมาก็จะมีเงินปนผล ที่ผูถือกรมธรรมควรจะได ดังนั้น AZAY จึงตองตั้งสํารองตัวนี้เขาไปดวยเพื่อจายเงิน
ปนผล ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงผูถือกรมธรรมก็จะไดรับเงินปนผลสูงตามไปดวย สําหรับไตรมาสสุดทายของป
2555 ทาง AZAY ก็ตองตั้งสํารองเหลานี้เขาไปทั้งหมดเปนการตั้งสํารองครั้งเดียวเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีแบบใหม
เนื่องจากบริษัทฯ ไดไปถือหุนของ AZAY ในสัดสวนรอยละ 20.17 เมื่อเดือนพฤษภาคม เมื่อ AZAY มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนหรือกําไร ในไตรมาสสุดทายของป 2555 บริษัทฯ จะตองรับรูผลนั้น 20% โดยที่ในไตรมาสสุดทาย AZAY ขาดทุน
ประมาณ 500 ลานบาท สําหรับงวด 9 เดือ นมีกําไรอยูประมาณ 1,300 ลานบาท แตกําไรสุทธิทั้งป 2555 สิ้นสุด 31
ธันวาคม 2555 มีจํานวน 728.87 ลานบาท และในไตรมาสสุดทายบริษัทฯ ไดเขาไปถือหุนเต็ม 20% ดังนั้นผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
บริษัทฯ ก็ตองรับรูผลขาดทุนดวย
ผูถือหุน สอบถามวา เรื่องการตั้งสํารองของ AZAY ไตรมาสที่ 4 เขาใจวาในป 2554 ก็มีการตั้งสํารองเหมือนกัน
แตไมแนใจวาเปนการตั้งสํารองประเภทเดียวกันหรือไม สวนในป 2555 มีการตั้งสํารองเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ใหมใชหรือไม และในป 2556 ไตรสมาสที่ 4 มีแนวโนมที่จะมีการตั้งสํารองเชนนี้อีกหรือไม
กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงวา สําหรับป 2554 ถาดูจากงบการเงินจะมีการตั้งสํารองไวดวย
แตในป 2554 ขาดทุนอยูประมาณ 100 ลานบาท เปนการตั้งสํารองประเภทเดียวกันแตไมมากเหมือนปที่ผานมา และไดมีการ
หารือวาตอจากนี้ไปควรจะตั้งสํารองทั้งปไมใชมาตั้งสํารองในไตรมาสสุดทาย
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ถาดูจากบริษัทประกันภัยอื่นๆ จะเห็นวาโดยรวมคอนขางดี ผลประกอบการก็ไมคอยขาดทุนเหมือน AZAY เทาไร อาจจะ
เปนเพราะ AZAY เปน Saving Insurance ใชหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ (นายโรวัน ดี อาซี่) ตอบชี้แจงวา ทาง AZAY พยายามจะขายกรมธรรมประเภท Saving
Insurance ใหนอยลงเพื่อเปนการลดความเสี่ยง และเหตุที่ AZAY มีความผันผวนเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ
เนื่องจาก AZAY มีรูปแบบของการตั้งสํารองใหรองรับกับเรื่องการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based
Capital : RBC) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดกําหนดไว
ตอจากนั้นบริษัท ฯ ก็ค าดหวังวากิจการจะกลับมาดีขึ้น โดยในเรื่อ งของการดํารงเงินกองทุ นตามระดับความเสี่ ยง (RBC)
สํานักงาน คปภ. ไดคอยดูแลและตรวจสอบทั้งบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยเกือบทุกเดือน ถามีการปรับปรุง
ตัวเลขเมื่อถึงตอนสิ้นปก็ตองมีการปรับตัวเลขอีกครั้งใหญ เพราะฉะนั้น เปนไปไดวาในทุกๆ สิ้นปก็จะมีการปรับตัวเลขเกิดขึ้น
แตการปรับปรุงตัวเลขเหลานี้ก็เปนสิ่งที่บริษัทฯ หรือบริษัทประกันชีวิตอยาง AZAY ทําก็เพื่อเปนการรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจในอนาคต
ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา ขอเรียนใหผูถือหุนไดมองเห็นภาพกวางๆ ของ AZAY เมื่อประมาณ 6-7 ปมาแลว
AZAY ไมไดเนนที่ปริมาณ (Volume) แตจะเนนที่อัตราผลตอบแทน (Yield) ในการขายผลิตภัณฑ เรื่องการันตีตางๆ
พยายามลดลง และอีกประการหนึ่งคือ AZAY พยายามที่จะทําใหโครงสรางทางการเงินมั่นคง โดยมีนโยบายที่เปนแบบ
อนุรักษนิยม ณ ตอนนี้ AZAY คอนขางที่จะลงตัวแลว และสามารถขายผลิตภัณฑตางๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนที่ดีกวาเดิมมาก
เนื่องจากเดิมบริษัทประกันชีวิตทั่วไปพยายามที่จะสรางปริมาณในตลาดใหมาก แตก็ถือวาเปนภาพที่ดีเพราะวามีการเติบโตมาก
ขึ้นอัตราผลตอบแทนก็มากขึ้น แตวาอัตราผลกําไร (Margin) เหลือนอยเกินไป แตปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนเรียบรอยแลว
และมีการหาตลาดมาใชกับทีมงานฝายขาย ซึ่งเปนชวงที่บริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนและจะเปนโอกาสที่เหมาะสมของบริษัทฯ
ตอไป และ AZAY นาจะกาวเดินหนาตอไปโดยมี Margin ที่ดีเหมาะกับการเขาไปลงทุน บริษัทฯ ไมไดเขาไปลงทุนในชวง
ที่ AZAY กําลังวิกฤตอยู บริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนในชวงที่ AZAY มีผลประกอบการที่ดีขึ้นแลว
ผูถือหุน สอบถามวา ตามที่ก รรมการผูจั ดการไดกลา ววาการตั้งสํารองเปนการตั้ง เพีย งครั้งเดีย ว แตเขาใจว า
Saving Insurance ที่ลูกคาทําประกันภัยเปนระยะยาวไมใชปเดียว และราคาประกันผลตอบแทนสูงแตตอนนี้ดอกเบี้ยลดลง
ทําใหมีสวนตาง เพราะฉะนั้นไมนาจะตั้งสํารองเพียงครั้งเดียวแตตองตั้งจนกวากรมธรรมจะหมดอายุความคุมครอง กรมธรรม
ประกันชีวิตมีระยะเวลา 10-25 ป ผูเอาประกันภัย ก็จะไมทําประกันภัยเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลก
คอนขางต่ํา ถาความผันผวนอัตราดอกเบี้ยในเมืองไทยและในตางประเทศตางกัน 8-9 จุด ก็เปนอัตราที่เสี่ยงตอการลงทุน ทั้งนี้
เมืองไทยตองพยายามทําใหใกลเคียงกับตางประเทศมากที่สุด พยายามเก็บดอกเบี้ยจากประกันภัยใหไดมากที่สุด บางที่อาจจะ
lock rate ต่ําใหไดมากที่สุดซึ่งถือวาเปนโอกาส และชวงเวลานี้ดอกเบี้ยต่ํานาจะเปนชวงที่ผูรับประกันภัยจะเปนผูที่ไดเปรียบ
ผูเอาประกันภัยจะเสียเปรียบ และไมเชื่อวาดอกเบี้ยของทั่วโลกจากนี้ไปจะต่ําไปมาก ถาประเทศไทยมีศักยภาพใกลเคียงกับ
ตางประเทศ นั่นคือเปนโอกาสระยะยาว เปนผลกําไรของการทําธุรกิจประกันชีวิต และตองพยายามหาลูกคาใหไดมาก เพื่อเอา
เบี้ยประกันภัยมาใหไดมากที่สุด เพราะเวลาคํานวณผลตอบแทนใหกับลูกคาจะใชอัตราดอกเบี้ย ณ ปจจุบัน ฉะนั้น ถาอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําแลวเก็บเบี้ยประกันภัยไดมากจะถือเปนโอกาส แตไมแนใจวา AZAY กําลังทําในลักษณะใด
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เกี่ยวกับ saving insurance เพื่อเงินปนผลใหแกผูเอาประกันภัยที่ประกาศไวตอนขายกรมธรรมวาจะไดรับผลตอบแทน
เทาใด แตเมื่อผลตอบแทนที่ผานมานั้นต่ําจึงตองปรับตัวเลขเขาไปเพื่อใหเทากับจํานวนที่ไดประกาศไว สวนสํารองตัวอื่นๆ
ตองปรับ (adjust) ไปตามตลาด และที่ทานผูถือหุนแนะนําใหรุกเรื่อง saving insurance เพราะปจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยต่ํา
นั้น เขาใจวาผูบริหารของ AZAY ก็คงพิจารณาสวนหนึ่ง สําหรับ AZAY การบริหารเงินไมวาจะเปนกรมธรรมประเภทใดก็
ตามจะตองเขากัน (match) กับกรมธรรมนั้นๆ ถาเปน saving insurance term จะมีแบบ 10 ป 15 ป หรือ 20 ป ก็ให
ดอกเบี้ยเทากัน สิ่งหนึ่งที่ AZAY จะตองทําคือไปหาตราสารหนี้ที่ใหผลตอบแทนเหมือนกับของกรมธรรมเหลานี้ โดยที่ตรา
สารหนี้จะไดดอกเบี้ยสูงกวา ซึ่ง AZAY สามารถขายไดทั้ง 2 สวนขึ้นอยูกับวาชวงเวลาใดที่ควรจะเนนการขายประเภทไหน
ปจจุบันก็สามารถขายได และไมไดเนนเรื่อง saving insurance ถาดอกเบี้ยต่ําลูกคาก็คงไมอยากซื้อ
ประธานฯ ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา ที่วาดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ํานั้นเปนโอกาสใหมองวาเงินกอนของประกันชีวิตนั้น
ถาเอาไปฝาก fixed income สวนใหญถาดูจากดานการลงทุนบริษัทจะไมนํามาเสี่ยงกับตลาด แตเอาไปฝาก fixed
income ซึ่งผลผลตอบแทนคอนขางสูง ดังนั้น จึงไมใชเสมอไปที่อัตราดอกเบี้ยต่ําแลวจะเปนประโยชนและอาจจะเสียโอกาส
ได มีความเห็นวาถาอัตราดอกเบี้ยดีขึ้นกวานี้สักเล็กนอยก็จะสงผลตอผูเอาประกันภัย และบริษัทฯ ดวย
ผูถือหุน สอบถามวา สําหรับเรื่องของน้ําทวมในป 2556 จะมีผลกระทบกับดานการจายคาสินไหมทดแทนอีก
หรือไมหรือมีการตั้งสํารองไวครบแลว
กรรมการผูอํานวยการ (นายโรวัน ดี อาซี่) ตอบชี้แจงวา ขอเรียนชี้แจงสถานการณของบริษัทฯ และสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในปนี้ เงินสํารองของประกันภัยน้ําทวมเมื่อปที่แลวบริษัทฯ ไดสํารองไวคอนขางมาก แตในไตรมาสที่ 2-3 คอยๆ ลดลง แตใน
ไตรมาสที่ 4 เริ่มดีขึ้น สําหรับบริษัทรับประกันภัยตอจะมีอยู 3 สวนดวยกัน คือ สวนที่หนึ่ง จะเปนสวนที่ไป Pool ไวกับทาง
บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ “(THRE)” ซึ่งไมคอยดีเนื่องจากมีปญหามากและคอนขางแยในไตรมาสที่ 1-2 ของปที่แลว สวนที่ 2
เปนการประกันภัยตอเฉพาะราย (Facultative Insurance) ซึ่งไดรวมกับหลายบริษัท สวนใหญจะรับประกันภัยของ
โรงงานที่เปนบริษัทญี่ปุน ซึ่งในไตรมาสแรกไมดี แตในไตรมาสที่ 2 เริ่มดีขึ้น และในไตรมาสที่ 3-4 ของป 2555 ยังคงที่อยู
(Stabilize) ดังนั้นการเคลมคาสินไหมทแทนในป 2555 สามารถควบคุมไดดี สําหรับตนปอาจมีมากขึ้นแตบริษัทฯ ได
พยายามควบคุมใหลดลงและใหอยูคงที่แลว เรื่องการเคลมคาสินไหมทดแทนทั้งหมดที่บริษัทฯ ไดจายไปในปที่แลวถึงสิ้นป
2555 จายไปทั้งหมดจํานวน 65% เหตุผลที่ตัวเลขคอนขางต่ําเพราะ Facultative มีการทํารวมกันหลายบริษัท จะมีเรื่องของ
โรงงานขนาดใหญ เทคนิคตางๆ วิธีการสํารวจภัย (survey) ปจจัยอื่นๆ มีความซับซอนมาก บริษัทฯ จายคาสินไหมทดแทน
ไดเพียง 19% เทานั้น ซึ่งคาดวาสิ้นปนี้บริษัทฯ จะอยูในภาวะที่ดีขึ้น และในสวนที่บริษัทฯ ไป Pool กับทาง THRE นั้นจะทํา
ใหแลวเสร็จไดตองหลังจากที่บริษัทฯ ไดเสร็จในสวนของ Facultative กับญี่ปุนกอน คาดวานาจะเสร็จสิ้นภายในปหนา
และสวนที่ 3 เปนเคลมคาสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ ไดรับประกันภัยไวเองโดยไมไดรวมกับใคร บริษัทฯ จายไปแลวทั้งหมด
95% สําหรับการประกันภัยประเภท Facultative และ Pool กับ THRE นั้นเปนสัญญาเดียวแตมีหลายบริษัทรวมกัน
ฉะนั้น บริษัทฯ ตองรอขอมูลจากบริษัทอื่นดวย เรื่องการตั้งสํารองของเคลมคาสินไหมทดแทนทั้งหมดนั้น ปจจุบันเงินที่บริษัทฯ
สํารองไวคิดวาเพียงพอแลวอาจจะมีปรับปรุงบางเล็กนอยตามขอมูลปจจุบัน

-7ผูถือหุน ไดใหขอสังเกตวา การที่ AZAY มีผลขาดทุน เนื่องจากผลประกอบการไมดีนั้น ทานประธานตองไปดู
ดวยวามีขอเท็จจริงเพียงใด อยางบริษัทในตางประเทศหลายบริษัท เชน บริษัท ฮุนได ของประเทศเกาหลีใต มีการทุจริตทําใหผู
ถือหุนไดรับเงินปนผลนอยลงไปดวย หรือกรณีของ Enron และ WorldCom ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญของสหรัฐอเมริกา โดย
ที่สถาบันการจัดอันดับทางการเงินทั้ง Moody’s และ S&P บอกวาบริษัทนี้นาเชื่อถือนาลงทุน และคนอเมริกาจะลงทุนในหุน
มากกวาการฝากเงินกับธนาคาร ถาเกิดความเสียหายมากมูลคาหุนก็คือศูนย จึงขอฝากทานประธานวาอยาเชื่อเสียที่เดียวตองไปดู
ขอเท็จจริงในสิ่งเหลานี้ ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนาก็ตามมีการทุจริตเกิดขึ้นไดทั้งนั้น
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุน วาไดอานขอมูลและมีความรูอยางกวางขวาง ไดความรูมากมายแตขอเรียนวาไม
สามารถตามไปดูได แตบริษัทฯ มีกรรมการที่เปนตัวแทนของ AZAY อยูแลว เมื่อดูแลวจะเห็นวาวัฒนธรรมในการทํางานของ
AZAY จะเปนแบบอนุรักษนิยมและคอนขางไวใจได แตปจจุบันนี้ธรรมาภิบาลและ ความโปรงใสตางๆ สามารถลงโทษคนที่
คิดไมดีกับบริษัทไดในระดับหนึ่ง
ผูถือหุน สอบถามวา ขอทราบผลของกระแสเงินสดของ AZAY วาเปนอยางไร
ประธานฯ ตอบชี้แจงวา กระแสเงินสดเปนอีกเรื่องหนึ่งของ AZAY สวนดานกําไร ทานกรรมการผูจัดการ ได
ชี้แจงวาเพิ่มขึ้นประมาณ 45%
ผูถือหุน สอบถามวา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ไดขายประกันชีวิตใหกับ AZAY อยูนั้น เทาที่ทราบ
AZAY จะเนนไปที่ตัวแทนขายประกันมากกวา ไมทราบวาที่ผานมาการขายผานธนาคารประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด
ซึ่งชวงหลังธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ก็มาเนนการขายประกันชีวิตผานธนาคารเชนกัน ไมทราบวาแนวโนมจะดีขึ้น
หรือไม
ประธานฯ ตอบชี้แจงวา ชองทางการขายอันดับหนึ่งของบริษัทประกันชีวิตก็คงเปนการขายผานธนาคาร ยิ่ง
ธนาคารใดมีสาขาจํานวนมาก ยิ่งอยากไปทําธุรกรรมผานชองทางนั้น แตคนที่ลําบากคือเจาหนาที่ของธนาคารซึ่งตองรับฝาก
ถอนเงิน และตองทํา Marketing ขายประกันดวย โดยใหพนักงานทํางานมากขึ้นและไดผลประโยชนเพิ่มขึ้น สําหรับของ
บริษัทฯ มีการขายผลิตภัณฑผานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) “(BAY)” เชนเดียวกัน ซึ่งก็เปนประโยชนกับทาง
ธนาคารดวย สวนธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 2-3 ปที่ผานมามีกําไรอยาง
มหาศาล ซึ่งเปนกําไรจากการขาย Bancassurance กลายเปนวาทุกธนาคารหันมาขายผลิตภัณฑที่ไมใชของธนาคาร แตเปน
ของบริษัทประกันภัย
ผูถือหุน สอบถามวา เรื่องความสัมพันธระหวางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กับบริษัทฯ ไดขาววา GE
จะมีการขายหุนออกไปในอีกไมกี่เดือนขางหนานี้นาจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนของธนาคารฯ ไมทราบวาจะมี
ผลกระทบตอความผูกพันอยางไร และจะทําใหชองทางการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบมากนอยเพียงใด
ประธานฯ กลาวขอบคุณที่ถามคําถามนี้ เชื่อวาผูถือหุนหลายทานคงอยากฟง ประการแรกเกี่ยวของกับการขายหุน
ของผูถือหุนรายใหญของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ไดประกาศออกมาแลวและขายไปสวนหนึ่งและยังอยูใน
ระหวางที่จะขายตอ ซึ่งสวนนี้ไมสามารถตอบแทนไดวาจะสําเร็จหรือไม แตวาความสัมพันธของบริษัทฯ กับ ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) นั้นขอเรียนวา BAY ไดประโยชนจากคาคอมมิชชั่น ถาขายไดมากเทาใดก็จะมีรายไดเพิ่มขึ้นเทานั้น

-8เมื่อกอน BAY ถือหุนอยูใน AZAY แตปรากฏวาธนาคารแหงประเทศไทยพยายามไมใหธนาคารพาณิชยถือหุนในบริษัท
ประกันชีวิต BAY จึงตองขายหุนของ AZAY ออกไปเนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยใหขาย และตอนนี้ BAY ก็ถือหุน
ของบริษัทฯ อยูและธนาคารแหงประเทศไทยก็แจงวาตองขายออกไปเชนกัน ซึ่ง BAY ก็พยายามขายออกไปแตยังขายไมไดจึง
ตองขอเลื่อนออกไปกอนเรื่อยๆ และพยายามตอไป โดยบริษัทฯ ก็พยายามมองผูถือหุนเดิมเปนหลัก เพื่อความเปนเอกภาพ
ตอเนื่องไป ความสัมพันธของบริษัทฯ จะดี กับ BAY ตอไปนั้นเปนเรื่องเชิงพาณิชย เจรจาใหเกิดประโยชนรวมกัน ซึ่งมี
ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับ BAY อยู แตสําหรับธนาคารอื่นๆ ก็มีบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตเปนของ
แตละธนาคารอยูแลว ซึ่งเปนความผูกพันที่แนบแนน แตการถือหุนตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ดังนั้นความผูกพัน การทํางานรวมกันในเชิงพาณิชย หรือวัฒนธรรมอันเกาแกที่มีอยูก็ดีหวังวา บริษัทฯ และ BAY คงสามารถที่
จะเจรจากันได คงไมไปหาบริษัทอื่นมาแทน BAY ก็มองในแงของผลประโยชนเปนหลักทุกวันนี้ BAY ไมไดขายประกัน
เฉพาะของ AZAY เพียงที่เดียว แต BAY ไดขายของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดวย แต AZAY ก็ตองยืนไดดวย
ตัวเองในระดับหนึ่ง ถึงแมวา BAY จะมีความสนใจของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดวย ดังนั้น จึงตองหาชองทาง
อื่นดวยซึ่งก็เห็นวามาตรการขายเชิงรุก เนื่องจากองคมีความแข็งแกรง มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (Agency Force)โดยบริษัท
มีหนวยงานที่เขมแข็ง และสามารถสรางผลกําไรใหกับบริษัทได ถาเปน Bancassurance ของธนาคารการขายประกันมีความ
แตกตางกันความยากงายไม เ หมือนกัน ทุกบริษัทประกันภัย ตองเขาไปหาธนาคาร เรื่องนี้ได ใชเวลามาพัฒนางานมาเปน
ระยะเวลา 6-7 ป คิดวานาจะสําเร็จในระดับหนึ่งแตจะมากนอยเพียงใดตองใชเวลาตอไป
ผูถือหุน สอบถามวา หากธนาคารญี่ปุนจะเขามาซื้อหุน GE ไปแลวหากผลการดําเนินงานไมไดกําไรเทาที่ควร
สุดทายก็ออกไป ไมแนใจวาจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม
ประธานฯ ตอบชี้แจงวา สิ่งเหลานั้นอาจเปนเรื่องสองมาตรฐาน (Double Standard) และเรื่องของเวลา
(Timing) ฉะนั้น จึงบอกวาบริษัทฯ ตองยื่นดวยตัวของบริษัทฯ เองใหได และขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มีวิสัยทัศน ซึ่งวันนี้
บริษัทฯ มีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (CIMB Thai) ที่มีการขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ แหงเดียว แต CIMB
Thai มีสาขาเพียง 200 สาขา บริษัทฯ ตองการขายผานธนาคารที่มีสาขาจํานวนมากประมาณ 500 สาขา อยางเชนของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับผลกําไรดีกวาจํานวนมาก ตามที่ไดแจงใหทราบแลววาบริษัท และ AZAY ก็หาแหลง
อื่นจําหนายผลิตภัณฑเหมือนกันไมไดยึดติดอยูกับ BAY เพียงแหงเดียว ถาหากอนาคต BAY มีผูถือหุนใหญเขามาใหมและ
ไมไดเปนผูจําหนายผลิตภัณฑใหกับบริษัทฯ แลว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ และ AZAY ไดมีวิสัยทัศนโดยไดมองหา
ชองทางไวลวงหนาแลวอีกธนาคารหนึ่งเตรียมไว โดยบริษัทฯ มี CIMB Thai ซึ่งมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการขาย (Exclusive
Right) ประมาณ 10 ป แมจะมีสาขานอยประมาณ 200 สาขา แตก็สามารถรองรับงานได และบริษัทฯ จะพัฒนาในชองทาง
อื่นๆ ตอไปดวย
ผูถือหุน สอบถามวา ทั้งบริษัทฯ และบริษัทประกันชีวิต ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทใหเปนที่พอใจติด
ตรึงตราใจลูกคา ผูบริโภค ในทองตลาดแลวหรือยัง
ประธานฯ ตอบชี้แจงวา สิ่งเหลานี้เปนอํานาจหนาที่ของฝายบริหารที่ตองพัฒนาชองทาง พัฒนาบุคลากร ถือเปน
ภารกิจของฝายบริหาร หากไมดําเนินการผลลัพธจะไปปรากฏอยูในงบกําไรขาดทุนในสวนแบงของตลาด (Market Share)
ของบริษัทฯ เพราะฉะนั้น ขอใหผูถือหุนวางใจไดวาฝายบริหารจะตองดําเนินการอยางเต็มที แตจะไดผลหรือไมอยางไรนั้นเปน
ขั้นตอนตอไป

-9ผูถือหุน สอบถามวา ไมทราบวาตัวเลขมูลคาเงินปนผล และมูลคาของบริษัทที่เพิ่มขึ้นของ
เปนอยางไรบาง

AZAY ในป 2555

ประธานฯ ตอบชี้แจงวา สําหรับมูลคาการลงทุนของ AZAY คอนขางสูง เพราะมีนโยบายที่เปนอนุรักษนิยม
ฉะนั้น ผูถือหุนนาจะสบายใจไดเพราะเปนตัวเลขที่สูง ขณะนี้บริษัทฯ ยังไมมีตัวเลขที่แนนอนวาอยูที่เทาไร สําหรับเรื่อง
Investment Value เปนเรื่องของนักคณิตศาสตรประกันภัยอาจจะเปน Subject Debate ที่สูงเกินไป และขึ้นอยูกับนโยบาย
ของ AZAY ดวย สําหรับของบริษัทฯ Investment Value จะเปนมาตรฐานสากล (Investment Standard) อยูแลว
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดสําหรับป 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ
และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้.มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
149,014,026
0
100
0
149,014,126

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2555 และการจายเงินปนผล
เลขานุการบริษัท เสนอวา จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบและผูสอบบัญชีบริษัท ดีลอยท ทูช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว ปรากฏวางบการเงินรวมของบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 94,942,062 บาท
(เกาสิบสี่ลานเกาแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบสองบาทถวน) คิดเปนกําไรตอหุน 0.38 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มี
กําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 153,148,806.00 บาท (หนึ่งรอยหาสิบสามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดรอยหกบาทถวน) คิดเปน
กําไรตอหุน 0.61 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดในแตละ
ปโดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน และมติที่ประชุมผูถือหุน โดยจะใหพิจารณาจากงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแลวจึงนําเสนอตัวเลขการจัดสรรกําไรประจําป 2555 ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้.จากผลการดําเนินงานในป 2555
บริษัทฯ มีกําไรกอนหักภาษีเงินไดเปนเงิน
172,915,321.- บาท
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล
19,766,515.- บาท

- 10 คงเหลือกําไรสุทธิ
โอนสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
บวก กําไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปกอน

153,148,806.- บาท
19,756,095.- บาท
546,987,656.- บาท

คงเปนกําไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้

719,892,557.- บาท

เห็นควรจัดสรรกําไร และนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64 ดังนี้.จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการของป 2555 ใหแกผูถือหุนจํานวน 250,000,000 หุน
ในอัตราหุนละ 0.38 บาท รวมเปนเงิน
95,000,000.- บาท
3,959,000.- บาท (หักไวแลวในงบกําไรขาดทุน
เงินบําเหน็จกรรมการ
และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ครั้งที่ 63 แลว จํานวน 4,410,000.-บาท)
เงินสํารองตามกฎหมาย (มีอยูแลว 50 ลานบาท)
บาท
เงินสํารองทั่วไป (มีอยูแลว 900 ลานบาท)
บาท
รวมกําไรสะสมที่จัดสรร
95,000,000.- บาท
กําไรคงเหลือยกไปงวดหนา
624,892,557.- บาท
บริษัทฯ จึงพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการของป 2555 ใหกับผูถือหุนจํานวน 250,000,000 หุนใน
อัตรา 0.38 บาท ตอหุน คิดเปนรอยละ 62.03 ของกําไรสุทธิ จากกําไรสะสมของบริษัทฯ ตามเกณฑภาษีดังนี้
1. กรณีผูไดรับเงินปนผลไดรับเครดิตภาษี โดยจายจากกําไรของกิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราดังนี้
1.1 อัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ จํานวน 0.13 บาท ตอหุน
1.2 อัตรารอยละ 23 ของกําไรสุทธิ จํานวน 0.12 บาท ตอหุน
2. กรณีผูไดรับเงินปนผลไมไดรับเครดิตภาษี เนื่องจากจายจากเงินปนผลหรือสวนแบงของกําไรที่ไดรับยกเวนไม
ตองนํามาคํานวณเปนรายไดเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 0.13 บาท ตอหุน
โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับ
เงินปนผลวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2556 ในอัตรา 0.38 บาท ตอหุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 95,000,000.- บาท (เกาสิบหา
ลานบาทถวน) โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว จะมีผล
เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร
ประจําป 2555 ใหแกผูถือหุนจํานวน 250,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.38 บาท คิดเปนเงินจํานวน 95,000,000.00 บาท (เกา
สิบหาลานบาทถวน) เทากับรอยละ 62.03 ของกําไรสุทธิงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือเทากับรอยละ 100 ของงบการเงิน
รวมประจําป 2555 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของบริษัทฯ ทั้งนี้ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
รับเงินปนผล (Record Date) ในวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยใชวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (Closing Date) ในวันจันทรที่ 18 มีนาคม 2556

- 11 และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว จะมีผลเมื่อไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระ
นี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน ปรากฎวาในวาระนี้ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม
หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2555 และการจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการของ
ป 2555 ใหแกผูถือหุนจํานวน 250,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.38 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 95,000,000.00 บาท (เกาสิบหา
ลานบาทถวน) ซึ่งเทากับรอยละ 62.03 ของกําไรสุทธิงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือเทากับรอยละ 100 ของงบการเงินรวม
ประจําป 2555 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของบริษัทฯ ทั้งนี้ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงิน
ปนผล (Record Date) ในวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยใชวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (Closing Date)ในวันจันทรที่ 18 เมษายน 2556
และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ตามเสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้.มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
151,447,742
0
100
0
151,447,842

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
เลขานุ การบริษัท เสนอว า ปจ จุบัน คณะกรรมการของบริ ษัท ฯ ที่ไดจ ดทะเบี ยนไว กับ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค า
กระทรวงพาณิชย มีจํานวน 11 คน และในป 2556 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 64 จํานวน 4 คน ไดแก
1. นายวีระพันธุ
2. นายแอนเดรียส
3. นายอดิศร
4. นายชูศักดิ์

ทีปสุวรรณ
โจฮันน วิลเฮลม
ตันติอนันทกุล
สาลี

(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)

- 12 หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดดําเนินการตามกระบวนการในการ
สรรหาที่ กํ า หนดไว ทํ า การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ เ หมาะสมในการเข า มาเป น กรรมการบริ ษั ท ฯ โดยคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ค วามรู
ความสามารถ ประสบการณของบุค คลดังกลาว และการปฏิบัติห นาที่ ในฐานะกรรมการบริษัท ฯ ที่ผานมาและเสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ทาน ไดแก นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม
เปนผูบริหาร) นายแอนเดรียส โจฮันน วิลเฮลม (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) และ นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
การนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ เปนไปตามที่กําหนด
ไวในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานําเสนอ
ชื่อ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสมและมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) แทน นายอดิศร ตันติอนันทกุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
(รายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอใหเลือกตั้งปรากฏอยูในเอกสารประกอบการพิจารณาหนา 30-37 ในหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64)
อนึ่ง ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ไดเปดเผยไวใน
เว็บไซตของบริษัท และบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยนั้น ปรากฏ
วาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อเขามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมไดรวมพิจารณา ไดพิจารณาแลวเห็ นชอบตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณา
เลือกตั้ง นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) นายแอนเดรียส โจฮันน วิลเฮลม (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
และนายชูศักดิ์ สาลี (กรมการที่เปนผูบริหาร) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนางสาวนพพร ติรวัฒนกุล เขาเปนกรรมการบริษัทฯ (กรรมการ
ที่ไมเปนผูบิหาร) แทนนายอดิศร ตันติอนันทกุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระ
นี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน ปรากฎวาในวาระนี้ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม
หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเลือกตั้ง นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) นายแอนเดรียส
โจฮันน วิลเฮลม (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) และนายชูศักดิ์ สาลี (กรมการที่เปนผูบริหาร) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
เขาเปนกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ไมเปนผูบิหาร) แทนนายอดิศร ตันติอนันทกุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกําหนดออก
จากตําแหนงตามวาระ

- 13 ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้
ชื่อกรรมการ
(ประเภทกรรมการ)
1. นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
(1) เห็นดวย
(2) ไมเห็นดวย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวม
2.นายแอนเดรียส โจฮันน วิลเฮลม (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
(1) เห็นดวย
(2) ไมเห็นดวย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวม
3. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
(1) เห็นดวย
(2) ไมเห็นดวย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวม
4. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
(1) เห็นดวย
(2) ไมเห็นดวย
(3) งดออกเสียง
(4) บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียง คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมด
(1 หุน=1 เสียง)
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
151,447,642
100
100
0
151,47,842

99.9998
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

151,447,642
100
100
0
151,447,842

99.9998
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

151,442,642
100
5,100
0
51,447,842

99.9965
0.0000
0.0033
0.0000
100.0000

151,447,642
100
100
0
151,447,842

99.9998
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เลขานุการบริษัท เสนอวา ตามที่ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ไดลงมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ โดยจายใหแกกรรมการดังนี้.1. เงินคาตอบแทนกรรมการ
(1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ตอเดือน

- 14 (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 2555 เปนตนไป
2. เงินบําเหน็จกรรมการ
เงินบําเหน็จกรรมการกําหนดใหกรรมการทุกคนรวมกันปละ 4,410,000.00 บาท โดยตัดเปนคาใชจายของบริษัทฯ
และใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรใหแตละทานไดตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนใหใชอัตราตามที่กําหนดไวใน 1 และ 2 ไดตลอดไปจนกวาคณะกรรมการจะไดเสนอ
ขอและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
สําหรับในป 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาค าตอบแทนกรรมการโดยได
กลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหนาที่ และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่อยูในประเทศไทย จึงไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ ประกอบดวย เงินคาตอบแทนกรรมการ และเงินคาบําเหน็จ
กรรมการ ซึ่งเปนอัตราเดิมที่เคยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
1. เงินคาตอบแทนกรรมการ
(1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ตอเดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
ประธานกรรมการกํากับการปฏิบัติงาน 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 2556 เปนตนไป
2. เงินบําเหน็จกรรมการ
เงินบําเหน็จกรรมการกําหนดใหกรรมการทุกคนรวมกันปละ 4,410,000.00 บาท โดยตัดเปนคาใชจายของบริษัทฯ
และใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรใหแตละทานไดตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนใหใชอัตราตามที่กําหนดไวใน 1 และ 2 ไดตลอดไปจนกวาคณะกรรมการจะได
เสนอขอและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น

- 15 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ ใหแ ก กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบดวย เงินคาตอบแทน
กรรมการ และเงินบําเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยตัดเปนคาใชจายของบริษัทฯ
ซึ่งเปนอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 63 ไดลงมติอนุมัติไว โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนคน
ไป และใหคงอัตราคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนในอัตรานี้ไวตลอดไป จนกวาคณะกรรมการจะไดเสนอขอและไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระ
นี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน ปรากฎวาในวาระนี้ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม
หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแตประการใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ว ลงมติอนุมัติ ค าตอบแทนซึ่งประกอบด ว ย เงิ นคาตอบแทนกรรมการ และเงิน บํา เหน็ จ
กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกลาวขางตน โดยตัดเปนคาใชจายของบริษัทฯ ไดตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะ
ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้.มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 7

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
151,373,542
0
74,600
0
151,448,142

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9507
0.0000
0.0492
0.0000
1000.0000

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท เสนอวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนด
“ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได”
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ไดลงมติแตงตั้ง นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2555 โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีดังนี้.1. คาสอบบัญชีประจําป
500,000.00 บาท
2. คาตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส
360,000.00 บาท
(รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000.00 บาท)
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4. คาสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000.00 บาท)

300,000.00 บาท
450,000.00 บาท

รวมเปนคาสอบบัญชีทั้งป 2555 จํานวน 1,610,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีคาใชจายในการสอบบัญชีและคาสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลา คาประกันภัย เปนตน ซึ่งจะคิดตามที่จายจริง (ถามี)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2556 นี้ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/
หรือ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเปนผูสอบ
บัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ และเมื่ อ ประชุ ม ปรึกษาหารือ รว มกับ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ฯ ผู ส อบบัญ ชีต กลงเสนอค า
ตรวจสอบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งคาตรวจสอบงบการเงินรวม ประจําป 2556 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม 2556 เปนเงินจํานวน 1,670,000.00 บาท ตามรายการเปรียบเทียบกับป 2555 สรุปไดดังนี้.(หนวย : บาท)

1. คาสอบบัญชีประจําป
2. คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.00 บาท)
3. คาตรวจสอบงบการเงินรวม
4. คาสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 155,000 บาท)
รวม

ประจําป 2556
520,000
375,000

ประจําป 2555
500,000
360,000

ยอดที่เพิ่ม /(ลด)
20,000
15,000

รอยละ
4.00
4.16

310,000
465,000

300,000
450,000

10,000
15,000

3.33
3.33

1,670,000

1,610,000

60,000

3.73

คาสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2556 จํานวน 1,670,000.00 บาท ขางตน ยังมีคาใชจายในการสอบ
บัญชีและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลา คาประกันภัย เปนตน ซึ่งจะคิดตามที่
จายจริง (ถามี)
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติครบถวน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาแตงตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427
และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2556 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยใหไดรับคาสอบบัญชีจํานวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นตามที่จายจริง (ถามี) ซึ่งเปนไป
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและนําเสนอ

- 17 ผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นําเสนอในป 2556 นี้ไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่
ใดๆ ของบริษัทฯ
สําหรับขอมูลผูสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด สรุปไดดังนี้.1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล * ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
รวมระยะเวลา 1 ป ปการบัญชี พ.ศ. 2555 และ/หรือ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ * ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
รวมระยะเวลา 9 ป ติดตอกัน ตั้งแตปการบัญชี พ.ศ. 2547 ถึงปการบัญชี พ.ศ. 2555 และ/หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
*ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีรวมกับผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันแตไมไดเปนผูตรวจสอบหรือลงลายมือ
ชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ
เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้
คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน
ผูถือหุน สอบถามวา ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทยอยดวยหรือไม หากไมได
ตรวจสอบบริษัทยอยดวยราคาคาสอบบัญชีสูงไป เพราะวาบริษัทฯ เปน Holding อยางเดียวกิจกรรมการตางๆ ของบริษัทฯ
นอยลง
ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสุรชัย พฤกษบํารุง) ตอบชี้แจงวา คาสอบบัญชีจํานวนนี้เปนของ บมจ.ศรีอยุธยา
แคปปตอล เพียงที่เดียว สวนของบริษัทยอย (บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย) ไดมีการคิดคาสอบบัญชีแยกตตางหาก
สําหรับคาสอบบัญชีป 2556 นี้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น ประมาณ 3.73% ทั้งนี้ คาสอบบัญชีดังกลาวไดทําการตอรองราคา
ลดลงแลว ซึ่งทางผูสอบบัญชีไดเสนอราคามามากกวานี้
ประธานฯ ขออนุญาตใหอีกมุมมองหนึ่งจากผูบริหารของบริษัทฯ
กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงวา ราคาคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากวาตองตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทดวย
ผูถือหุน ไดใหขอสังเกตวา บางบริษัทมีเงินกองทุน 7-8 พันลานบาท แตวามีคาสอบบัญชีเพียง 1 ลานบาทเศษ
เทานั้นและเปนบริษัท Holding ดวย จึงขอฝากใหชวยพิจารณาในเรื่องของจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ดวย
ประธานฯ ตอบชี้แจงวา สําหรับขอคิดเห็นของทานผูถือหุนมีเหตุมีผลมาก และไดพูดตอหนาผูสอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ
จะรับไปเจรจาในปหนาอยางเขมขนขึ้น และคาดวาจะมีการลดหยอนลงบาง
ผูถือหุน สอบถามวา ขอทราบตัวเลขคาสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2555 มีจํานวนเทาไร
ประธานฯ กลาววารูสึกดีใจ ที่เจาของบริษัทฯ ตองการซักถามขอมูลเหลานี้ โดยขอใหทางผูสอบบัญชีเปนผูใหขอมูล

- 18 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ (นายนิติ จึงนิจนิรันดร) ตอบชี้แจงวา วันนี้ไมไดเตรียมตัวเลขของบริษัทยอยมาดวยแต
คาใชจายตางๆ มีปจจัยหลายอยางและเกี่ยวของกับเรื่องของเวลาที่จะตองเรงดําเนินการตรวจสอบเพื่อใหทันเวลาตามที่กําหนด
ไวดวย
ประธานฯ ตอบชี้แจงเพิ่มเติมวา ตัวเลขของคาสอบบัญชีของป 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะปรากฏอยูใน
รายงานประจําปของบริษัทฯ หนาที่ 127 และขอเรียนใหทราบวาผูบัญชีของบริษัทฯ ทํางานเพิ่มขึ้นและบริษัทฯ เปนบริษัทจด
ทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ก็จะมีงานเพิ่มขึ้นดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ รับที่จะไปเจรจาตอรองในเรื่องของคา
สอบบัญชี และเมื่อไดผลเปนอยางไรจะรายงานใหไดทราบตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ
และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2556 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยใหไดรับคาสอบ
บัญชีจํานวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นตามที่จายจริง (ถามี) ซึ่งเปนไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาและนําเสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้.มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
151,448,042
0
100
0
151,448,142

คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ถาทานผูถือหุนมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการ
บริษัทยินดีตอบคําถามและรับฟงขอเสนอแนะของทานผูถือหุน
ผูถือหุน ไดสอบถามวา เกี่ยวกับการประกันภัย ไมทราบวาบริษัทฯ จะเนนความสําคัญไปที่ประกันภัยประเภทใด
มากที่สุด
กรรมการผูอํานวยการ (นายโรวัน ดี อาซี่) ตอบชี้แจงวา สายงานธุรกิจหรือชองทางธุรกิจมีอยู 4 ประเภท คือ
ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยทางทะเทและขนสง และประกันภัยรถยนต อันดับแรกจะเปนประกันภัย
เบ็ดเตล็ด ซึ่งประกอบดวย การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (PA) และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (IAR) ยอดขาย
ทั้งหมด 55% เมื่อกอนมีรายไดรวมอันดับหนึ่ง แตตอนนี้มีกําไรขึ้นมาเปนอันดับหนึ่ง ธุรกิจประกันภัยเบ็ดเตล็ดเปนตัวที่เติบโต

- 19 มากที่สุดในบริษัทประกันวินาศภัย ยกเวน นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของรถยนตคันแรก คือสวนที่บริษัทฯ พยายามจะ
ผลักดันขึ้นไปและกําลังไปไดดีดวย แนวโนมที่บริษัทฯ ไดทํามาหลายปที่ผานมาประกันภัยเบ็ดเตล็ดไดมุงเนนไปที่ ประกัยภัย
อุบัติเหตุสวนบุคคล (PA) กับกลุมสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) คือสวนที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม
นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดมุงไปที่ธุรกิจประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพียงอยางเดียว แตประกันภัยประเภทอื่นเชนรถยนต บริษัทฯ ก็
พยายามขยายงานอยู เพียงแตบริษัทฯ ตองรักษาประกันภัยเบ็ดเตล็ดไวเพื่อใหไดกําไรมากที่สุด สําหรับรถยนตไดขยายไป
ประมาณ 15-19% สิ่งที่บริษัทฯ พยายามทําในประกันภัยประเภทรถยนตคือควบคุม Loss ratio ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถทําได
ดีมาก จะอยูที่ประมาณ 55% และไมเกิน 61% สําหรับประกันภัยรถยนตถือเปนอันดับที่สอง มียอดขายทั้งหมดประมาณ 30%
สวนประกันอัคคีภัยเปนอันดับที่สาม และประกันภัยทางทะเลและขนสง (Marine) จะเปนอันอับที่สี่ มีสัดสวนอยูที่ประมาณ
12-14% ซึ่ง Marine ที่จริงแลวเปนอันดับ 3 ในตลาดถึงแมจะอยูที่ 12-14% แตกําไรอยูในเกณฑที่ดี และการประกันภัยของ
บริษัทฯ ทุกประเภทมีสัดสวนที่สมดุลกันมาก
ผูถือหุน สอบถามวา เมื่อปที่แลวไดมีการเพิ่มทุนในบริษัทยอยไปแลว และในปนี้จําเปนจะตองเพิ่มทุนอีกหรือไม
กรรมการผูอํานวยการ (นายโรวัน ดี อาซี่) ตอบชี้แจงวา เมื่อปที่แลวบริษัทฯ ตองเพิ่มทุนในบริษัทยอย (บมจ.ศรี
อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย) “(SAGI)” เนื่องจากมีเหตุการณน้ําทวมบริษัทฯ จึงไดเตรียมเงินไวจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะตองเพิ่ม
ทุนเขาไป ตอนนี้บริษัทยอยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,400 ลานบาท ทุนชําระแลวจํานวน 1,800 ลานบาท และหลังจาก
เหตุการณน้ําทวมสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดผอนผันกฎเกณฑและ
วิธีการคํานวณเรื่องการดํารงเงินกอองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ปกติ สํานักงาน คปภ.จะ
เขมงวดมากแตเนื่องจากเหตุการณน้ําทวมจึงไดผอนผันใหเปนระยะเวลา 15 เดือน ซึ่งก็ใกลจะครบกําหนดในเร็ววันนี้ แต
สํานักงาน คปภ. ยังไดขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ป แตกฎเกณฑการผอนผันจะไมสบายเหมือน 15 เดือนที่ผานมา ซึ่งเขมงวด
มากขึ้น แตก็ยังถือ ว าผ อ นคลายอยู ตอนนี้การดํา รงเงินกองทุนตามระดับ ความเสี่ยงของบริษัท อยู ในเกณฑ 200% ซึ่งเป น
Minimum ที่กําหนดไว ถือวาอยูในเกณฑที่คอนขางดี ณ ปจจุบันจากสภาพการณทั้งหมดก็คงยังไมจําเปนตองเพิ่มทุนหรือมี
เงินสํารอง (Reserve) อีก
ผูถือหุน สอบถามวา จะมีการเพิ่มสัดสวนการถือหุนของ AZAY อีกหรือไม และเมื่อปที่แลว AZAY ประกาศ
จายเงินปนผลมาแลว และปนี้บริษัทฯ จะไดรับเปนจํานวนเทาไร
กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงวา ตามที่ประธานฯ ไดเคยแจงไวแลววาหากมีการประกาศขาย
หุน AZAY เมื่อใดบริษัทฯ ยินดีที่จะซื้อและพยายามจะซื้อใหไดถึง 51% สําหรับเรื่องเงินปนผลปจจุบันบริษัทฯ ถืออยู 20.17%
แตปญหาของบริษัทประกันภัยจะติดเงื่อนไขตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) มาตรา 9
เกี่ยวกับโครงสรางผูถือหุน โดยตองมีผูถือหุนที่บุคลธรรมดาสัญชาติไทยถืออยูเกินกวารอยละ 75 หากบริษัทยังไมไดปรับ
โครงสรางผูถือหุนใหส อดคล องตามมาตรา 9 จะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลตอบแทนอื่นใด บริษัท ฯ ไดถือ หุนอยู
20.17% หาก AZAY มีกําไรเทาไรบริษัทฯ ก็มีกําไรเทานั้น ตัวเลขกําไรไมมีปญหา แตจะมีปญหาตัวเลข Cash Flow เพราะ
บริษัทฯ จะไมไดรับเปนตัวเงินสดมา ถา AZAY จายปนผลไมไดตองเก็บไวดวย มาตรา 9 ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎร ในวาระแรกไดผานไปแลวคงเหลืออีก 2 วาระ คาดวาภายในสิ้นปนี้นาจะจบ เมื่อทุกอยางเรียบรอยก็สามารถ
จายเงินปนผลไดตามปกติ สําหรับป 2554 AZAY มีกําไรประมาณ 500 ลานบาท บริษัทฯไดรับเงินปนผลจํานวน 24 ลานบาท

- 20 ในป 2555 AZAY มีกําไรจํานวน 728.87 ลานบาท แตเนื่องจากยังไมสามารถจายเงินปนผลได ก็ตองรอใหกฎหมายแกไข
เรียบรอยกอนจึงจะจายออกมาได และคาดวาสิ้นปนี้การแกกฎหมายควรจะแลวเสร็จ
ผูถือหุน สอบถาม ประเด็นแรกวา สถานการณตอนนี้บริษัทฯ ไดซื้อประกันภัยตอตางประเทศเปนอางไรบาง
และชวงนี้ยังมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอยูหรือเขาสูสภาวะปกติแลว ประเด็นที่สอง ในเมื่อบริษัทฯ เปน Holding แลวมีแนวทางในการ
ลงทุนใน 2-3 ปขางหนานี้อยางไรและเปนไปตามคาดการณหรือไม
ประธานฯ ตอบชี้แจงวา การทําประกันภัยตอบริษัทฯ ไดเลือกผูรับประกันภัยตอ (Reinsurer) กับบริษัทที่
มั่นคง ขอใหผูถือหุนสบายใจได สวนประเด็นที่สอง ขออนุญาตให กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) เปนผูชี้แจงเพราะวา
เปน Investment office
กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงวา อยางที่เรียนใหผูถือหุนทราบ บริษัทฯ มีเงินสดอยูพอสมควร
เพื่อรอจังหวะวา AZAY ขายเมื่อใดบริษัทฯ ก็จะเขาไปซื้อเพิ่มเพื่อใหไดสัดวนตามที่ไดแจงผูถือหุนไว แตระหวางที่ยังนําไป
ลงทุนไมไดนั้นสวนหนึ่งบริษัทฯ จะไปซื้อพันธบัตร และซื้อหุนบาง บริษัทฯ ยังมีหุนอยูพอสมควรในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อ
สิ้นป 2555 มีกําไรที่ยังไมไดบันทึกเปนรายได (Unrealized gain) อยูประมาณ 140 ลานบาท บริษัทฯ ตองการเงินสดไว
เพื่อซื้อหุน ฉะนั้น เงินที่บริษัทฯ มีอยูคงทําอะไรมากไมได
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ตองตระหนักนิดหนึ่งวาจะตองนําไปลงทุนใน SAGI เมื่อไปลงใน SAGI
แลวบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจประกันภัยซึ่งมีผลตอบแทนที่ดีกวา นาจะเปนเรื่องที่มีประโยชน ฉะนั้น ตองรอดูวา SAGI
จําเปนตองเพิ่มทุนจาก 1,800 ลานบาท เปน 2,400 ลานบาท หรือไม บริษัทฯ จะมีความพรอมอยูไมเชนแลวบริษัทฯ จะประสบ
กับวิกฤติพอสมควร
ผู ถื อ หุ น สอบถาม เรื่ อ งนโยบายการลงทุ น เข า ใจว า บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย และบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ลงทุ น ใน
หลักทรัพยไดประมาณ 20% เทานั้น อยากทราบวาอยางบริษัทฯ ซึ่งเปนบริษัท Holding มีนโยบายกําหนดสัดสวนการลงทุน
หรือไม
ประธานฯ กลาววา วันนี้คําถามของทานผูถือหุนถูกตองแลว เพราะบริษัทฯ เปน Holding แลวรายละเอียดขอให
กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) เปนผูชี้แจง
กรรมการผูจัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงวา บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต ไดมีกฎเกณฑที่
กําหนดสัดสวนในการลงทุนในหุนไดไมเกิน 20% ของสินทรัพยบริษัท ปจจุบันบริษัทฯ เปน Holding ตัดสวนที่ลงทุนใน
SAGI จํานวน 1,800 ลานบาท ลงทุนใน AZAY จํานวนประมาณ 1,500 ลานบาท และลงทุนในบริษัทอื่นๆ อีกประมาณ 500
ลานบาท ปจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนอยูทั้งหมดจํานวน 1,700 ลานบาท ซึ่งจะเปนหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ
หนวยลงทุนที่ลงทุนในหุนอยูประมาณ 700 ลานบาท สําหรับดัชนีตลาดหลักทรัพยปที่แลวเพิ่มขึ้น อยูที่ประมาณ 35% ใน
Port ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมา 30% ซึ่งนอยกวาของตลาดประมาณ 5% สวนการลงทุนทั้งหมดหมายถึงรายไดของบริษัทฯ
ทั้งหมดในปที่แลว ไดผลตอบแทนที่ประมาณ 7% อาจจะนอยเพราะมีเงินจํานวนหนึ่งประมาณ 3,300 ลานบาท ไปลงทุนอยูใน
AZAY กับ SAGI ซึ่งเงินจํานวน 3,300 ลานบาท นี้ตองรอจังหวะคิดวาปนี้ไมนาจะทําใหผูถือหุนผิดหวังสําหรับการลงทุนใน
ป 2556 นี้
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