
รายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2557 (คร้ังท่ี 82) 
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 
ณ หองแกรนดฮอล บางกอกคลบั ชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร  
เลขท่ี 175 ถนนสาธรใต ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร  

 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

 นายสุจินต หว่ังหล ีประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”)   

ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนพรอมแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อ 
ผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและวันที่ 7 มีนาคม 2557 เปนวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225                           
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนน้ัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวเปนเงิน 300,000,000 บาท แบงเปน 30,000,000 หุน  

การประชุมคร้ังน้ี มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 26 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 101 ราย       
รวมเปนจํานวน 127 ราย นับจํานวนหุนได 22,113,135 หุน คิดเปนรอยละ 73.71 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ซึ่งครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและตามขอบังคับบริษัทขอ 35 ที่กําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุน ตองมี       
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 
และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

หมายเหตุ : ณ ตอนเปดประชุม มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 117 ราย นับจํานวนหุนได 
22,108,471 หุน คิดเปนรอยละ 73.69 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 จากน้ันประธานกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทที่ เขารวมประชุมเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดและตอบขอซักถาม รวมท้ังไดเชิญตัวแทนจากบริษัท สํานักงานทนายความสะพานเหลือง จํากัด ซึ่งเปน           
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เปนผูสังเกตการณในการตรวจนับคะแนนเสียง เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง
โปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท โดยมีรายชื่อดังน้ี 

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

กําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 
5. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสะและกรรมการตรวจสอบ 

 



 2 

6. นายพรพงษ พรประภา กรรมการอิสระ 
7. นายทํานุ หว่ังหลี   กรรมการ 
8. นายวุฒิชัย  หว่ังหลี   กรรมการ 
9. นายเขต หว่ังหลี กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญญา  ปณฑพรรธนกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท 

กรรมการท่ีไมเขารวมประชุม 
1. ศาสตราจารยหิรญั  รดศีร ี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชาน ซู ล ี  กรรมการอิสระ 
3. นางสาวจิตตินันท หว่ังหลี กรรมการ 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 
นางสาวอนุกูล ฐิติกลุรตัน รองกรรมการผูอํานวยการและผูอํานวยการฝายการเงิน 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 
นางสาวสมใจ คุณปสุต บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขารวมประชุม 
นายเอกชาย ชันซื่อ  บริษัท สํานักงานทนายความสะพานเหลือง จํากดั 

กอนเขาวาระการประชุม ประธานไดมอบให เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสยีงลงคะแนน 
และการนับคะแนนเสียง ใหที่ประชุมทราบ โดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

- วาระท่ีเปนการเสนอเพ่ือทราบ ผูถือหุนไมตองออกเสียงลงมติ  
- ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในแตละวาระ ซึ่งการออกเสียง

ลงคะแนนผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยถือวา 1 หุนเปน 1 เสียง  
- การนับคะแนนเสียงแตละวาระ ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม โดยมีวาระที่กฎหมายกําหนดวา

ตองไดรับคําแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมจํานวน        
3 วาระ ไดแก วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน และวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
สําหรับวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2557 ตองไดรับอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

- กรณีที่ไมมีผูถือหุนคัดคานหรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่นนอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการ
เสนอ ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรืออนุมัติตามท่ีเสนอ 

- วาระใดท่ีผูถือหุนตองการใชสิทธิออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหกรอกความเห็นพรอมลง
นามในใบลงคะแนนที่บริษัทมอบใหขณะลงทะเบียนและชูมือเพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับใบลงคะแนน 
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- บริษัทจะนําใบลงคะแนนท่ีผูถือหุนไมเห็นดวยและงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา
รวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระน้ันๆ เพ่ือประกาศใหที่ประชุม
ทราบและเก็บไวเปนหลักฐาน และตอนปดประชุม บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนทุกวาระจากผูถือหุนทุก
รายท่ีเขารวมประชุม โดยขอใหผูถือหุนวางไวบนโตะหรือสงมอบแกเจาหนาที่ กอนออกจากหอง
ประชุม 

- สําหรับผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูดูแลรับฝาก
หุน และผูถือหุนไดระบุการออกเสียงลงคะแนนมาแลว ผูรับมอบฉันทะไมตองลงคะแนนเสียงอีก  
เน่ืองจากบริษัทไดนับคะแนนเสียงตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะแลว 

เลขานุการบริษัทแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกําหนด 
ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท เม่ือ
สิ้นสุดกําหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและไมมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เลือกตั้งเปนกรรมการ 

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวดังน้ี 

 
วาระท่ี 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 (คร้ังท่ี 81) 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่   
25 เมษายน 2556 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งน้ีแลว   

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอแกไขรายงานการประชุมฯดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอ   
ขอแกไข 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 (คร้ังที่ 81) ดวยคะแนนเสียงขางมากของ  
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,109,971 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 
วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 

 ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจรีวงษ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ใน
รอบป 2556 ใหแกผูถือหุนเพ่ือรบัทราบ  
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 นายนิพล ตั้งจีรวงษ รายงานวา บริษัทไดใหความสําคัญในการบรรเทาความเสียหายแกลูกคา และพิจารณา
การจายคาสินไหมทดแทนใหแกลูกคาที่ไดรับความเสียหายจากมหาอุทกภัยในป 2554 อยางรอบคอบและเปนธรรม โดยได
ดําเนินการจายคาสินไหมทดแทนเกือบเสร็จสิ้นแลว จากสินไหมทดแทนทั้งสิ้นกวา 400 ราย มูลคาความเสียหายประมาณ 
30,000 ลานบาท  ปจจุบันคงเหลือเพียง 6 ราย มูลคาประมาณ 20 ลานบาท ซึ่งบริษัทคาดการณวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในป 2557 ทั้งน้ี ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทไดกลับเขาสูสภาวะปกติ และมีผลการดําเนินงานในระดับที่นา
พอใจ โดย ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 2,162 ลานบาท และมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน 
กรณีที่ไดรับการผอนผันและไมไดรับการผอนผัน ที่รอยละ 613 และรอยละ 280 ตามลําดับ ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดไวที่รอยละ 140 

จากน้ันไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555 สําหรับรายละเอียดของรายงาน
ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งน้ีแลว สรุปได ดังน้ี          

หนวย: ลานบาท 
 
 

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 
2556 2555 

 1.  เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 2,532.10 2,560.14 
 2.  เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 1,977.24 1,641.92 
 3.  คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจดัการสินไหม 1,046.76    1,092.43 
 4.  รายไดจากการรับประกันภัยและรายไดจากการลงทุน 250.25 66.80 
 5.  กําไรสุทธิ (หลังภาษี) 247.81   37.81 
 6. สินทรัพยรวม 6,566.60 20,515.47 
 7. หน้ีสินรวม 4,404.93 18,391.03 
 8. สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ  2,161.67 2,124.45  
 9. อัตรากําไรขัน้ตน (รอยละ) 2.94 (10.76) 
10. อัตรากําไรสทุธิ (รอยละ) 10.54 1.82 
11. อัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน (รอยละ) 11.56 1.92 

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น โดยนายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูรับมอบ
ฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1) กําไรของบริษัทในป 2556 ที่เพ่ิมขึ้นมาก เกิดจากการบันทึกกลับคาสํารองคาสินไหมทดแทนสําหรับ
มหาอุทกภัยที่ตั้งไวใชหรือไม 

2) การท่ีพันธมิตรของบริษัท ยายไปรวมงานกับบริษัทอื่น สงผลกระทบตอกําไรของบริษัทหรือไม 
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ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงดังน้ี 
1) กําไรที่เพ่ิมขึ้นมากน้ัน มาจากองคประกอบหลายสวน ไดแก การบันทึกกลับคาสํารองสินไหม

ทดแทนซึ่งบริษัทสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหจํานวนคาสินไหมทดแทนที่จายจริงต่ํากวาจํานวน
ที่ตั้งสํารองไว นอกจากน้ัน ยังมาจากกําไรของบริษัทรวม และสุดทายมาจากศักยภาพขององคกรเอง สงผลใหมีผล
ประกอบการที่ดีข้ึน และอัตราคาสินไหมทดแทนที่ลดลง แมวาในปที่ผานมา บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส จํากัด ซึ่ง
เปนพันธมิตรของบริษัท ไดยายไปรวมงานกับบริษัทอ่ืนแลวก็ตาม 

2) การที่พันธมิตรของบริษัทไดยายไปรวมงานกับบริษัทอื่น สงผลกระทบในสวนที่ทําใหเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทลดลงเล็กนอย เน่ืองจากบริษัทรับเสี่ยงภัยงานของบริษัทพันธมิตรไวจํานวนนอย แตไมกระทบตอผล
กําไรของบริษัท  

เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมแลว ประธานไดแจงวาวาระน้ีเปนการเสนอเพ่ือรับทราบ จึงไม
ตองมีการลงมต ิ

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 
 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร ขอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และผาน
การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว รายละเอียดตามงบการเงินที่ไดจัดสงไปให 
ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งน้ีแลว 

  ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวาไมมีผูถอืหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี   

เห็นดวย 22,111,000 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

     
วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 เพื่อจายปนผลเปนหุนปนผล

และเงินสดใหแกผูถือหุน 

ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารกลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา ณ สิ้นป 2556 จากงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียและตามวิธีราคาทุน บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 247.81 ลานบาท และ 203.95 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 
8.26 บาท และ 6.80 บาท ตามลําดับ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปน    
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ทุนสํารอง จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) โดย ณ วันที่      
31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 30   ลานบาท ซึ่งครบเปนจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังน้ัน จึงเสนอขออนุมัติไมตั้งเงินสํารองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจําป 2556 

เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของบริษัท และ
ตองไมมีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจัดสรรเงินกําไร เพ่ือจายปนผลใหแกผูถือหุน        
2 รูปแบบ คือ 

1) จายเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 3 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 30 ลานหุน รวมจายเงินปนผลเปน
เงินสด 90 ลานบาท 

2) จายเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในอัตรา 30 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล สําหรับหุนสามัญจํานวน 
30 ลานหุน รวมเปนหุนปนผลจํานวน 1 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 10 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.33 บาท 

รวมอัตราการจายเงินปนผลหุนละ 3.33 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 100 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.35 
ของกําไรสุทธิป 2556 โดยจะจายใหแกผูถือหุนตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลใน
วันท่ี 6 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 7 มนีาคม 2557 และกําหนดการจายปนผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของบริษัท เปนดังน้ี 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 2556 2555 2554 

กําไรสุทธิ (บาท) 247,807,576 37,807,410 -197,161,608 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 8.26 1.26 -6.57 
จํานวนหุน (หุน) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
รายละเอียดการจายเงินปนผลจายตอหุน (บาท) 3.33 1.00 -งดจาย- 
• จายเปนเงินสดตอหุน (บาท) 3.00 1.00 - 
• จายเปนหุนปนผลตอหุน (บาท) 0.33 - - 

รวม จํานวนเงินปนผลจาย (บาท) 100,000,000 30,000,000 - 
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 40.35 79.35 - 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น โดยนายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูรับมอบ
ฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามและเสนอแนะ โดยสรุปไดดังน้ี 

1) ตามท่ีบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน กอนการประชุมผูถือหุน และระบุขอความวา “ทั้งน้ี สิทธิในการรับปนผลยังไมแนนอน ตองรอรับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน” น้ัน หากเกิดกรณีที่ผูถือหุนไมอนุมัติการจายปนผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ จะเกิด
ปญหาตามมาได ดังน้ัน ในคราวตอไปขอใหบริษัทพิจารณาตัดขอความดังกลาวออก และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน 
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เพ่ือสิทธิรับปนผล หลังจากประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 5 วันทําการ เพ่ือใหมั่นใจวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติการ
จายปนผลแลว ซึ่งการดําเนินการเชนน้ี บริษัทจะไดรับคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาวดวย 
  2) เสนอใหบริษัทพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสมสวนที่ผูถือหุนจะไดสิทธิประโยชนในการ
เดรดิตภาษีสูงที่สุดกอน และบริษัทควรแจงอัตราภาษีที่ผูถือหุนจะไดรับเครดิตดวย เพ่ือประโยชนในการวางแผนภาษีของ  
ผูถือหุน และไดสอบถามวาการจายปนผลในครั้งน้ี จะไดรับเครดิตภาษีในอัตราเทาใด  

นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน รองกรรมการผูอํานวยการและผูอํานวยการฝายการเงิน ชี้แจงวาในคร้ังน้ีบริษัท
จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิป 2556 ซึ่งผูถือหุนจะไดสิทธิประโยชนในการเครดิตภาษีที่อัตรารอยละ 20 และขอขอบคุณ
สําหรับขอเสนอแนะดังกลาว 

ประธานไดกลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ และจะรับไปพิจารณาดําเนินการในโอกาสตอไป  

เม่ือปรากฏวา ไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,111,000  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

 ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารกลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามท่ีที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัท      
จายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2556 เปนหุนปนผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระท่ี 4 น้ัน บริษัทจึงตองเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษัท จาก 300 ลานบาท เปน 310 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ     
10 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลดังกลาว 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวาไมมีผูถอืหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,111,000  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามท่ีที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 น้ัน บริษัทจึงตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามขอกําหนดของกฎหมาย ตามรายละเอียดดังน้ี 

ขอ 4   ทุนจดทะเบียนจํานวน   310,000,000  บาท  (สามรอยสิบลานบาท) 
 แบงออกเปน                31,000,000  หุน    (สามสิบเอ็ดลานหุน) 
         มูลคาหุนละ                                10  บาท  (สิบบาท) 
โดยแบงออกเปน 
       หุนสามัญ    31,000,000  หุน    (สามสิบเอ็ดลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ                                    -  หุน    (ศูนยหุน) 
 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,111,000  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

 ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารกลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามท่ีที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระท่ี 5 เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 30 หุนเดิม ตอ 
1 หุนปนผลใหม น้ัน หุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุนปนผล คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรขายใหแก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเครือนวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแลว ในราคาหุนละ 61 บาท ซึ่งราคาดังกลาวคํานวณจากราคา
เฉลี่ยของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการมีมติให
เสนอวาระน้ีตอที่ประชุมผูถือหุน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวาไมมีผูถอืหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน สวนที่เหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 



 9 

������	
 22,112,815  ���
� ����������
�� 100 

���������	
 0 ���
� ����������
�� 0 

����ก���
� 0 ���
� ����������
�� 0 
 

������� 8 
������������ก����������������ก���ก���ก���������� 2557 

��� !� ��"#�� �!
��$� %&'�(��	�)* ��� !�ก���ก!�"���!� ����+,��-!�����!
�����
� 
��� !�ก���ก!�"���!�.(��	�! "��)&/���0
"!
(�!
��!%�"./�ก���ก!�#���
,�#����&"#ก�����
�ก&"

�1%�!�ก���.���-!�2�32�+�ก!��-!�����!�4��"��)&/ 526��7((1"&��,�.""��!%�"./�ก���ก!����ก�"��	
 2 �,�.""�8� 
(1) ��!"-!����(ก���ก!� ����������
�� 5 4�������7�+� .�� (2) ��!�"�'
���;1��-!��&"ก���ก!�/�6�4�!���;1� 0�

�<�ก���ก!����$�(!�<!����;�"%!��	!�����4���<�ก���ก!�ก-!�����!%�"./�-����!.�� ���!>�"!� ����/�6
���;1��!�&?+,�38��1���$86�$�(!�<!��1�&%���!%�"./�%!��,�.""���� �&���' 

1) ��!"-!����(ก���ก!��-!��&"+�ก!��-!�����!��@ 2556 (-!�	����� 5 ��!�"!/ ��������&%�!���
�� 5 
4�������7�+� 0�
��� !�ก���ก!� .����� !�ก���ก!�"���!�(�����&"#��&%�! 2 �/�!4��
(-!�	�/�6(�!
#��ก���ก!� 

2) ��!�"�'
���;1�#��@ 2557 .ก�ก���ก!�/�6�4�!��	����;1� �&���' 
2.1) ก!����;1��<�ก���ก!�"��)&/ 
  -  ��� !�ก���ก!� 30,000 "!//��&'� 

    - ก���ก!�            20,000 "!//��&'�/�� 
2.2) ก!����;1��<�ก���ก!�%�	(��" 
   - ��� !�ก���ก!�        30,000  "!//��&'� 
  -     ก���ก!�  20,000 "!//��&'�/�� 
2.3) ก!����;1��<�ก���ก!�;1�
��
�86����.ก� �<�ก���ก!�ก-!�����!%�"./�-����! .��

 ���!>�"!� .�� �<�ก���ก!�"���!��	!����6
� 
  -     ��� !�ก���ก!�               20,000 "!//��&'�/�� 
  -     ก���ก!�        10,000 "!//��&'�/�� 

��� !���F�0�ก!�#��+,�38��1�������"3!�.��.����	!����� ��!กG	�!�����+,�38��1����"3!� 

��������� �� /�6���;1����%���1�&%�(�!
��!%�"./�.ก��<�ก���ก!�.���<�ก���ก!�;1�
��
%!�/�6���� ��	
��.��
���
��ก��ก	�! 2 #� 3 4��(-!�	�+,�38��1��/�6�4�!��	����;1�.����ก���
�����.�� �&���' 

������	
 22,112,815  ���
� ����������
�� 100 

���������	
 0 ���
� ����������
�� 0 

����ก���
� 0 ���
� ����������
�� 0 



 10 

วาระท่ี 9    พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด 

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

1)   นายสุจินต หว่ังหลี  กรรมการ 
2)   นายปติพงศ พิศาลบตุร  กรรมการ 
3)   นายเกียรต ิ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ 
4)   นายพรพงษ พรประภา กรรมการอิสระ 
5) นายเขต หว่ังหลี  กรรมการ 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคล เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ แตไมมีผู
ถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีมี
สวนไดเสียในวาระน้ี ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล  มี
ความเห็นวากรรมการที่ตองออกตามวาระท้ังหมด เปนผูมีความรูความสามารถ ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนมาโดยตลอด จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 
คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 5 คน ปรากฏอยู
ในเอกสารแนบทายคําบอกกลาวเรียกประชุมที่ไดสงไปใหแกผูถือหุน 

ประธานกรรมการบริหารสอบถามผูถือหุนวาจะเสนอผูใดเพ่ิมเติมเพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ปรากฏ
วาที่ประชุมผูถือหุนไมไดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเขารับการเลือกตั้ง   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลอืกกรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เปนรายบุคคล ดังน้ี 

1) นายสุจินต  หว่ังหล ี กลับเขาดํารงตาํแหนง กรรมการ 
เห็นดวย 18,085,344 เสียง คิดเปนรอยละ 81.79 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 4,027,471 เสียง คิดเปนรอยละ  18.21   
(นายสุจินต หว่ังหลี ถือหุน 4,027,471 หุน ของดออกเสียง) 
     

2) นายปติพงษ  พิศาลบตุร  กลับเขาดํารงตาํแหนง กรรมการ  
เห็นดวย 21,997,918 เสียง คิดเปนรอยละ 99.48 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 114,897 เสียง คิดเปนรอยละ 0.52 
(นายปติพงษ พิศาลบุตร ถือหุน 114,897 หุน ของดออกเสียง) 
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3) นายเกียรติ  ศรจีอมขวัญ  กลับเขาดาํรงตําแหนง กรรมการอสิระ  
เห็นดวย 22,076,992 เสียง คิดเปนรอยละ 99.84 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 35,823 เสียง คิดเปนรอยละ 0.16 

   (นายเกียรติ  ศรีจอมขวัญ ถือหุน 35,823 หุน ของดออกเสียง) 
 
4) นายพรพงษ  พรประภา กลับเขาดํารงตาํแหนง กรรมการอิสระ 

เห็นดวย 22,112,893 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 242 เสียง คิดเปนรอยละ    0 

   (นายพรพงษ  พรประภา ถือหุน 242 หุน ของดออกเสียง) 
 
5) นายเขต  หว่ังหลี กลับเขาดาํรงตําแหนง กรรมการ  

เห็นดวย 22,052,635 เสียง คิดเปนรอยละ 99.73 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 60,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.27 
(นายเขต  หว่ังหลี ถือหุน 60,500 หุน ของดออกเสียง) 

 
วาระท่ี 10    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 

ประธานมอบให นายนิพล ตั้งจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหาร  แจงตอที่ประชุมวา  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด) เปนผูสอบบัญชีบริษัท โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจําป 
2557 ดังรายนามตอไปน้ี 

1) นางสาวสมใจ คุณปสุต     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  4499 
 ไมเคยสอบบัญชีใหบริษัท   

2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 
 ไมเคยสอบบัญชีใหบริษัท   

3) นางสาวรัตนา  จาละ        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  3734    
 ไมเคยสอบบัญชีใหบริษัท   

 ผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท 
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สําหรับคาตอบแทนผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเสนอเปนจํานวนเงินรวม 1.72 ลานบาท 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายละเอียด 2557 2556 2555 
 (บาท) (บาท) (บาท) 

1.  คาสอบบัญชี    
     -  คาสอบบัญชีประจําป 655,000 630,000 610,000 

     -  คาสอบบัญชีประจําไตรมาส (3 ไตรมาส) 531,000 510,000 480,000 

รวม 1,186,000 1,140,000 1,090,000 

2.  คาบริการอ่ืน    

      ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตามขอกําหนดของ คปภ.    

-  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 144,000 140,000 140,000 

-  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 390,000 380,000 380,000 

   การประเมินประสิทธิภาพและการควบคุมภายในเสนอตอ คปภ. -* 100,000 100,000 

รวม 534,000 620,000 620,000 

รวมท้ังสิ้น 1,720,000 1,760,000 1,710,000 

 หมายเหตุ :  * ยกเลิกแบบรายงานดังกลาวตามประกาศคปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2556 

จากน้ัน ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น 

เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยง
สวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4951 หรือ นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 แหงบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากดั เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน
รวม 1.72 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,113,135  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
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วาระท่ี 11    เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดมุงมั่นในการบริหารงานตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีสงผลใหใน
ป 2556 บริษัทยังคงไดรับรางวัลตางๆอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

1) ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
อยูในระดับ “ดีเลิศ”  

2) ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย          
อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม” ซึ่งไดรับติดตอกันเปนปที่ 7 

จากน้ัน ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติม โดยนายสุพจน เอ้ือชัยเลิศกุล ผูรับมอบฉันทะ
จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดสอบถามวา บริษัทไดมีการดําเนินการเรื่องการตอตานคอรรัปชั่นอยางไร 

ประธานกรรมการไดชี้แจงวา บริษัทไดลงนามเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการ
ตอตานการทุจริต รวมกับสมาคมประกันวินาศภัย โดยบริษัทใหความสําคัญ และถือเปนนโยบายของบริษัท ที่จะตอตานการ
ทุจริตทุกรูปแบบทั้งกับหนวยงานราชการ บุคคลภายนอก และภายในบริษัทเอง 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีได      
เขารวมประชุม 

ปดประชุมเวลา 15.56 น. 
  
 
 
                                                            ลงชื่อ                                                         ประธานท่ีประชุม  
                          (นายสุจินต หว่ังหลี) 


