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จึงสงผลใหสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวของบริษัทลดลงจากรอยละ 20 เปนรอยละ 12 ของทุนจดทะเบียนของ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
และบริษัทตองเปลี่ยนสถานะการจัดประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนท่ัวไป บริษัทจึงไมมีการจัดทํางบแสดง
ฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ต้ังแตวันท่ี 30 มีนาคม 2559 
  (2)  การคํานวณกําไรสุทธิตอหุนไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุน โดยถือเสมือนวาการออกหุน
ปนผลไดเกิดขึ้นต้ังแตวันเร่ิมตนของปแรกท่ีเสนอ 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยประจําป 2560 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการในอัตราท่ีเหมาะสมที่จะรักษากรรมการท่ีมี
คุณสมบัติท่ีตองการ โดยอัตราดังกลาวอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทดวย รูปแบบคาตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบดวย 2 รูปแบบ คือ (1) คาบําเหน็จกรรมการ เปนอัตราสวน  
รอยละ 5 ของเงินปนผล (2) คาเบ้ียประชุม สําหรับกรรมการและกรรมการชุดยอยท่ีเขาประชุม โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-
สรรหาและธรรมาภิบาลเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการตามรูปแบบและในอัตราเดิม ดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ ป 2560 ป 2559 ป 2558 
1.    คาบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) (1) 1,650,000 3,700,000 5,150,000 

จํานวนกรรมการ (คน) 13 13 12 
2.    คาเบ้ียประชมุกรรมการ (บาท/คร้ัง/คน)    

2.1  คณะกรรมการบริษัท    
-  ประธาน 30,000 30,000 30,000 
-  กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

2.2  คณะกรรมการชุดยอย    
 คณะกรรมการตรวจสอบ    

-  ประธาน 30,000 30,000 30,000 
-  กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

 คณะกรรมการชดุยอยอ่ืนไดแก 
(1) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน- 

สรรหาและธรรมาภิบาล 
(2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(3) คณะกรรมการลงทุน 

   

-  ประธาน 20,000 20,000 20,000 
-  กรรมการ 10,000 10,000 10,000 

3.  สิทธิประโยชนอ่ืน ไมมี ไมมี ไมมี 

หมายเหตุ   (1) จายสําหรับกรรมการท้ังคณะ โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารไดรับในอัตรา 2.0 เทา ของจํานวน
ท่ีจายใหกับกรรมการ  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-              
สรรหาและธรรมาภิบาล เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนแกกรรมการและกรรมการชุดยอยตามท่ีเสนอ 
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การลงมติ วาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งเขารวม
ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90   

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ
บริษัท ขอ 17 ซึ่งกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปนอัตรา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 (ครั้งท่ี 85) น้ี มีกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 5 ทาน ไดแก 

1.  นายสุจินต หวั่งหลี  กรรมการ 
2.  นายปติพงศ   พิศาลบุตร  กรรมการ 
3. นายเขต   หวั่งหลี  กรรมการ 
4. นายเกียรติ   ศรีจอมขวัญ  กรรมการอิสระ 
5. นายพรพงษ   พรประภา  กรรมการอิสระ 

 หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 5 ทาน 
ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 5 ท้ังน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการ ต้ังแต
วันท่ี 19 กันยายน 2559 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผานทางเว็บไซตบริษัท ผลปรากฏวาเม่ือพนเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอบุคคล
ใดเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซ่ึงไมรวมความเห็นของกรรมการผูมีสวนไดเสีย พิจารณาแลวเห็นวา 
กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระท้ัง 5 ทาน ซึ่งไดแก นายสุจินต  หวั่งหลี นายปติพงศ  พิศาลบุตร นายเขต  หวั่งหลี นายเกียรติ     
ศรีจอมขวัญ และนายพรพงษ  พรประภา เปนผูมีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และไดปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะกรรมการในชวงท่ีผานมาอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ังกรรมการท้ัง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2560 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ                       
บริษัทขอ 38 ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  แตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนทุกป โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และความเปนอิสระของผูสอบบัญชีแลว มี
ความเห็นวา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีความเหมาะสม โดยขอมูลผูสอบบัญชีของบริษัทและขอมูลคาตอบแทนเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6  

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอ           
ท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ัง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 หรือ นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 4172 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4951 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทสําหรับรอบปบัญชี 2560 และกําหนดคาตอบแทนจํานวนรวม 2,095,000 บาท 

ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได  

วาระที่  8 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
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จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน รายละเอียดแผนท่ี สถานท่ีจัด
ประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 11 โดยบริษัทจะจัดใหมีการลงทะเบียนเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป 

หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัทตามรายช่ือปรากฏดานลาง เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (สิ่งท่ีสงมาดวย 9) 
โดยรายละเอียดของบุคคลดังกลาวปรากฏอยูในหมวด “คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” ของรายงานประจําป ท่ีไดจัดสงใหกับ        
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) และ “ขอมูลกรรมการท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะจากผูถือหุน” (สิ่งท่ี
สงมาดวย 8) ท้ังน้ี ขอความกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะและปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมเอกสารหลักฐานมายังบริษัท
ลวงหนา ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2560 หรือสงมอบตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนกอนเร่ิมการประชุม โดยบริษัทไดจัดเตรียมอากรแสตมปไว 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแลว 

 

รายชื่อกรรมการที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะ 

1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ 
2. นายประมนต สุธีวงศ กรรมการอิสระ 
3. นายนิพล  ต้ังจีรวงษ กรรมการ 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

     (นายสุจินต หวั่งหลี) 
    ประธานกรรมการ  
 
 

แผนกผูถือหุนสัมพันธ 
สํานักกรรมการผูอํานวยการ 
โทรศัพท 0 2664 7777 ตอ 1905 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 (ครั้งที ่84) 
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 
ณ หองแกรนดฮอล บางกอกคลับ ชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร  
เลขที่ 175 ถนนสาธรใต ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร  

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

 นายสุจินต หวั่งหลี ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม (“ประธาน”)   

ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนพรอมแจงใหท่ีประชุมทราบวาในวันท่ี 8 มีนาคม 2559 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิ
เขารวมประชุมผูถือหุนและวันท่ี 9 มีนาคม 2559 เปนวันรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลัก-
ทรัพย โดย ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนน้ัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเปนเงิน 320,000,000 บาท แบงเปน 32,000,000 
หุน  

การประชุมครั้งน้ี มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 30 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 69 ราย รวมเปนจํานวน 99 
ราย นับจํานวนหุนได 21,638,780 หุน คิดเปนรอยละ 67.62 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตาม
กฎหมายและตามขอบังคับบริษัทขอ 35 ท่ีกําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมา
ประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

หมายเหตุ : ณ ตอนเปดประชุม มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 95 ราย นับจํานวนหุนได 21,294,067 
หุน คิดเปนรอยละ 66.54 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

 จากน้ันประธานกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและตอบ
ขอซักถาม รวมท้ังไดเชิญตัวแทนจากสํานักงานกฎหมายยุทธนา เพ็ญวิจิตร ทนายความ เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพ่ือใหการ
ประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท โดยมีรายชื่อดังน้ี 

กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. นายสุจินต  หวั่งหลี    ประธานกรรมการ 
2. นายปติพงศ  พิศาลบุตร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูอํานวยการ 
3. นายประมนต  สุธีวงศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกําหนด

คาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 
4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสะและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนิพล  ต้ังจีรวงษ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายทํานุ หวั่งหลี   กรรมการ 
7. นายวุฒิชัย  หวั่งหลี   กรรมการ 
8. นางสาวจิตตินันท หวั่งหลี กรรมการ 
9. นายเขต หวั่งหลี กรรมการ 
10. นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 1 



 

- 7 - 

กรรมการที่ไมเขารวมประชุม 
1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพรพงษ  พรประภา กรรมการอิสระและกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา  

  และธรรมาภิบาล 
3. นายชาน ซู ลี  กรรมการอิสระ 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน รองกรรมการผูอํานวยการ กํากับดูแลฝายการเงิน 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
นางสาวสมใจ  คุณปสุต บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชมุ 
นายยุทธนา  เพ็ญวิจิตร สํานักงานกฎหมาย ยุทธนา เพ็ญวิจิตร ทนายความ 

กอนเขาวาระการประชุม ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท เปนผูช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและ
การนับคะแนนเสียง ใหท่ีประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

- วาระท่ีเปนการเสนอเพ่ือทราบ ผูถือหุนไมตองออกเสียงลงมติ  
- ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในแตละวาระ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนน  

ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถืออยู โดยถือวา 1 หุนเปน 1 เสียง  
- การนับคะแนนเสียงแตละวาระ ใหถือเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม โดยมีวาระท่ีกฎหมายกําหนดวาตองไดรับ

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมจํานวน 3 วาระ ไดแก วาระท่ี 5 
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน สําหรับวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยประจําป 2559 
ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

- กรณีท่ีไมมีผูถือหุนคัดคานหรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่นนอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให
ถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรืออนุมัติตามท่ีเสนอ 

- วาระใดท่ีผูถือหุนตองการใชสิทธิออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหกรอกความเห็นพรอมลงนามในใบ
ลงคะแนนที่บริษัทมอบใหขณะลงทะเบียน และยกมือเพ่ือใหเจาหนาท่ีไปรับใบลงคะแนน 

- บริษัทจะนําใบลงคะแนนที่ผูถือหุนไมเห็นดวยและงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวม
ประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระน้ันๆ เพ่ือประกาศใหท่ีประชุมทราบและเก็บไวเปน
หลักฐาน และตอนปดประชุม บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนทุกวาระจากผูถือหุนทุกรายท่ีเขารวมประชุม โดยขอให   
ผูถือหุนวางไวบนโตะหรือสงมอบแกเจาหนาท่ีกอนออกจากหองประชุม 

- สําหรับผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูดูแลรับฝากหุน และ    
ผูถือหุนไดระบุการออกเสียงลงคะแนนมาแลว ผูรับมอบฉันทะไมตองลงคะแนนเสียงอีก  เน่ืองจากบริษัทไดนับ
คะแนนเสียงตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะแลว 

เลขานุการบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวาระหวางวันท่ี 1 กันยายน 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดเปดโอกาสให
ผูถือหุนเสนอเรื่องท่ีเห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปน
กรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกําหนด ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบผาน
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ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท เม่ือสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกลาว 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและไมมีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการ 

หลังจบการช้ีแจง ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวดังน้ี 

วาระที่ 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 (ครั้งที่ 83) ซึ่งประชมุเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2558 
 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 
2558 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ีแลว   

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอแกไขรายงานการประชุมฯดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอขอแกไข 
ประธานจึงกลาวสรุปมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 (คร้ังท่ี 83) ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขา
รวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 21,423,977 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระที ่2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 
 ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ รายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2558 ใหแกผูถือหุนเพ่ือรับทราบ  

 นายปติพงศ พิศาลบุตร รายงานวา ธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2558 มีอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 1.9 เพ่ิมขึ้นจากป 
2557 เพียงเล็กนอย เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว มูลคาการสงออกลดลง และราคาสินคาภาคการเกษตรตกตํ่า โดยในป 2558 
เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยมีประมาณ 2 แสนลานบาท เบ้ียประกันภัยรถยนต ภัยทางทะเลและขนสง และภัย
เบ็ดเตล็ดมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเล็กนอย ในขณะท่ีเบ้ียประกันอัคคีภัยลดลง 

 อยางไรก็ดี ในป 2558 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันภัยรอยละ 25.43 ซึ่งสูงกวาป 2557 และสูงกวาอัตราการ
เติบโตของธุรกิจประกันภัยโดยรวม บริษัทมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีรอยละ 566  ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดไวท่ีรอยละ 140  

จากน้ันไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2558 เปรียบเทียบกับป 2557 ดังรายละเอียดท่ีปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป 2558 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ีแลว โดยสรุปได ดังน้ี          

หนวย: ลานบาท 
 
 

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 
2558 2557 

 1.  เบ้ียประกันภัยรับท้ังส้ิน 3,368.93 2,685.88 
 2.  เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได 2,428.50 2,017.56 
 3.  คาสินไหมทดแทนสุทธิ 1,528.09 1,166.35 
 4.  กําไรจากการรับประกันภัย 
 5.  กําไรจากการลงทุน 

(117.72) 
192.60 

90.09 
183.18 

 6.  กําไรสุทธิ (หลังภาษี) 49.68 246.11 
 7.  สินทรัพยรวม 5,697.12 5,130.25 
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งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 
2558 2557 

 8.  หน้ีสินรวม 3,558.22 2,880.89 
 9.  สวนของผูถือหุนของบริษัท 2,138.90 2,249.36 
10. อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) (4.85) 4.47 
11. อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 1.75 10.19 
12. อัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน (รอยละ) 2.26 11.16 

 ในป 2558 บริษัทไดกําหนดแผนกลยุทธ 5 ป และไดปรับโครงสรางการบริหารงานภายในบริษัท ซึ่งสงผลให
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นไดจากเบ้ียประกันภัยท่ีสูงขึ้นมาก 

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น โดยมีผูถือหุนไดสอบถามดังน้ี 

 นายสุพจน  เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามคณะกรรมการดังน้ี 

1. ขอมูล “สวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม” ท่ีแสดงในรายงานประจําป แสดงหนวยเปนอะไร 
 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการไดแจงวาแสดงหนวยเปน “ลานบาท” 

2. เหตุใดคาสินไหมทดแทนของการประกันภัยทางทะเลและขนสง จึงไดเพ่ิมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ จาก 5 ลานบาท
ในป 2557 เปน 9 ลานบาทในป 2558 
ประธานไดช้ีแจงวาการทําธุรกิจประกันภัย ตองมีการจายคาสินไหม ซึ่งคาสินไหมเพียง 9 ลานบาท ไมนับวาสูงเม่ือ
เทียบกับเบ้ียประกันภัย 72 ลานบาท 

3. การประกันภัยประเภทใดท่ีมีกําไรสูงท่ีสุด 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการไดช้ีแจงวา การประกันภัยอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
เปนธุรกิจท่ีมีกําไรดีกวาการประกันภัยรถยต แตมีความเส่ียงในการเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ ซึ่งจะสงผลใหมีคา
สินไหมทดแทนสูง เชน การเกิดมหาอุทกภัยท่ีผานมา อยางไรก็ดี บริษัทไดพยายามปรับสัดสวนการรับประกันภัย 
เพ่ือใหมีผลประกอบการท่ีดี 

4. นโยบายดานการประกันภัยของภาครัฐ เชน การประกันภัย PA 200 สงผลกระทบตอบริษัทอยางไรบาง 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการไดช้ีแจงวา นโยบายดังกลาวมีประโยชน เน่ืองจากสงเสริมให
ประชาชนไดทําประกันภัยดวยเบ้ียประกันภัยราคาถูก แตการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยตํ่าสงผลใหวงเงินความ
คุมครองตํ่าดวย ในสวนของบริษัทก็มีตนทุนในการดําเนินการท่ีสูงเม่ือเทียบกับเบ้ียประกันภัย เชน คาออก
กรมธรรม และคาสงเอกสาร  

5. การเขาสูประชาคมอาเซียนมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม และประเทศใดเปนประเทศคูแขงของไทย 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการไดช้ีแจงวา ปจจุบันประเทศขางเคียงเริ่มมีการติดตอ และ
เดินทางเขามายังประเทศไทยมากขึ้น และมีการขับรถยนตเขามาในประเทศ ซึ่งจะมีผลดีดานการประกันภัยขนสง 
แตอาจตองใชเวลาอีกสักระยะ เพ่ือใหธุรกิจขยายตัวและมีเบ้ียประกันภัยเพ่ิมขึ้น และประเทศไทยมีโอกาสขยาย
ธุรกิจออกไปยังตางประเทศไดดีกวาพมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งธุรกิจประกันภัยยังเล็กกวาของไทย 

 นายวรภัทร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามคณะกรรมการดังน้ี 

1. อัตราคาสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนตเปนเทาไร 
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ประธานไดแจงใหทราบวา ป 2558 บริษัทไดปรับปรุงวิธีการทํางาน ซึ่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ดังจะเห็น
ไดจากเบ้ียประกันภัยของบริษัทท่ีเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 25 ในขณะท่ีธุรกิจประกันภัยมีอัตราการเติบโตของเบ้ีย
ประกันภัยเพียงรอยละ 2 ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทมีชองทางการขายจํานวนมาก แตการท่ีเบ้ียประกันภัยเพ่ิมขึ้นมากน้ี ก็
สงผลตอรายการทางบัญชีดวย เชน เบ้ียประกันภัยรถยนตท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 บริษัทตองทยอยบันทึกคาเบ้ีย
ประกันภัยท่ีถือเปนรายได แตตองบันทึกคานายหนาซึ่งเปนคาใชจาย รอยละ 100 ของคานายหนาท่ีจายไปทันที ซึ่ง
สงผลใหอัตราคาใชจาย และ Combined ratio สูงกวาความเปนจริงมาก การบันทึกบัญชีเชนน้ีเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีของไทย ซึ่งตางจากของตางประเทศ ท่ีจะทยอยบันทึกท้ังคาใชจายและรายได  
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการไดตอบขอซักถามวา อัตราคาสินไหมทดแทนในป 2558 อยูท่ี
รอยละ 69.13 และในป 2557 อยูท่ีรอยละ 65.67  

2. ในป 2558 บริษัทเลือกชองทางใดสําหรับการขายประกันภัยรถยนต และต้ังเปาเบ้ียประกันภัยรถยนตไวเทาไรในป 
2559 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการไดช้ีแจงวา ในป 2558 บริษัทไดขายผานชองทางผูจําหนาย
รถยนตและสถาบันการเงิน และในป 2559 ไดต้ังเปาเติบโตรอยละ 5 แตอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพเศรษฐกิจ 
โดยธุรกิจประกันภัยต้ังเปาเติบโตรอยละ 3 

3. ในป 2559 คาเฉลี่ย Combined Ratio ของบริษัท จะลดลงมาเทากับธุรกิจประกันภัยโดยรวมหรือไม 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการแจงวา คาดวา Combined Ratio จะลดลง  

4. บริษัทไดรับประโยชนดานภาษีจากมาตรการชวยเหลือบริษัทประกันภัยท่ีไมไดรับคืนคาสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยตอจากเหตุการณนํ้าทวมเทาไร 
ประธานช้ีแจงวา มาตรการดังกลาวกําหนดใหตัดคาสินไหมท่ีไมไดรับคืนหรือหน้ีสูญเปนคาใชจายเพ่ือคํานวณภาษี 
ซึ่งบริษัทมีหน้ีเสียประมาณ 2-3 ลานบาทเทาน้ัน ซึ่งไมมีผลกระทบกับบริษัท 

5. บริษัทไดรับผลกระทบจากการลดอัตราดอกเบ้ียอยางไร 
ประธานชี้แจงวา ในป 2558 บริษัทมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูงกวาปกติ สวนหน่ึงมาจากการขายหุนของบริษัท 
ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“ฟอลคอน”) และปจจุบันฟอลคอนไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน แตบริษัทไมไดรับ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใหซื้อหุนเพ่ิมทุน
ดังกลาว โดยปจจุบันยังไมไดรับเอกสารอยางเปนทางการจาก คปภ. สงผลใหสัดสวนการถือหุนดังกลาวลดลง 
อยางไรก็ดี แมอัตราดอกเบ้ียจะลดลง บริษัทยังคาดวาจะสามารถทําผลตอบแทนจากการลงทุนได 

6. ปจจุบันมีกระแสการควบรวมกิจการระหวางบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษัทมีแนวทางเร่ืองการควบรวม
กิจการหรือไม 
ประธานช้ีแจงวา บริษัทพิจารณาเรื่องการควบรวมกิจการ แตยังไมมีโอกาส 

7. บริษัทพัฒนาระบบและเทคโนโลยีดานการรับประกันภัยรถยนตอยางไร 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการช้ีแจงวา ในปท่ีผานมา บริษัทมีโครงการท่ีชวยลดคาใชจาย
สําหรับการประกันภัยรถยนตและการใชระบบอิเล็กทรอนิคส เพ่ือชวยใหออกกรมธรรมไดรวดเร็วขึ้น บริการดาน
สินไหมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดตนทุนในการดําเนินการ ปจจุบันสมาคมประกันวินาศภัยผลักดันเรื่องการ
ออกกรมธรรมอิเล็กทรอนิคส (e-policy) ซึ่งจะทําใหการทํางานรวดเร็วและลดคาใชจายดําเนินการ แตยังคงตองใช
เวลาในการปรับปรุงระบบ และย่ืนขออนุมัติตอ คปภ. 
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เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว ประธานไดแจงวาวาระน้ีเปนการเสนอเพ่ือรับทราบจึงไมตองลงมติ  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ ขอใหท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผานการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชี
ของบริษัท และผานการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว รายละเอียดของงบการเงินไดจัดสง
ไปใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯ ในคร้ังน้ีแลว 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว 
ประธานจึงกลาวสรุปมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี   

เห็นดวย 21,638,780 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรของบริษัท เพ่ือจายปนผล 

ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปนผูนําเสนอ
รายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการกลาวช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ณ สิ้นป 2558 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัท แสดงผลกําไรสุทธิเทากับ 108.94 ลานบาท และ 49.68 ลานบาท คิดเปน
กําไรสุทธิตอหุน 3.40 บาท และ 1.55 บาท ตามลําดับ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
ไวเปนทุนสํารองจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2558 บริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 32 ลานบาท ซึ่งครบเปนจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ดังน้ัน จึงไมตองต้ังเงินสํารองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจําป 2558 

ตามท่ีบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของบริษัท และตองไมมีผล
ประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจัดสรรเงินกําไร เพ่ือจายปนผลใหแกผูถือหุน 2 รูปแบบ คือ 

1) จายเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในอัตรา 32 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล สําหรับหุนสามัญจํานวน 32 ลาน
หุน รวมเปนหุนปนผลจํานวน 1 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท รวมท้ังส้ิน 10  ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.31 บาท ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิม หลังจากจัดสรร
หุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผล ในอัตราหุนละ 0.31 บาท 

2) จายเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 2 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 32 ลานหุน รวมจายเงินปนผลเปนเงินสด 64 
ลานบาท 

รวมอัตราการจายเงินปนผลหุนละ 2.31 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 148.95 ของกําไร
สุทธิตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และรอยละ 67.93 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการป 2558 โดยจะ
จายใหแกผูถือหุนตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 8 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือ
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ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันท่ี 9 
มีนาคม 2559 และกําหนดการจายปนผลในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของบริษัท เปนดังน้ี 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 2558 2557 2556 
กําไรสุทธิ (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

108,942,140 
 

217,506,124 
 

203,954,392 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 49,680,510 246,113,269 247,807,576 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
3.40 

 
7.02 

 
6.80 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 1.55 7.69 7.99 
จํานวนหุน (หุน) 32,000,000 31,000,000 30,000,000 
รายละเอียดการจายเงินปนผลจายตอหุน (บาท) 2.31 3.32 3.33 
 จายเปนเงินสดตอหุน (บาท) 2.00 3.00 3.00 
 จายเปนหุนปนผลตอหุน (บาท) 0.31 0.32 0.33 

รวม จํานวนเงินปนผลจาย (บาท) 74,000,000 103,000,000 100,000,000 
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

67.93 
 

47.35 
 

49.03 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 148.95 41.85 40.35 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว 
ประธานจึงกลาวสรุปมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน      
ท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 21,638,780 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

 ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปนผูนําเสนอ
รายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการกลาวช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติ
ใหบริษัทจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2558 เปนหุนปนผลตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 น้ัน บริษัทจึงตองเพ่ิมทุน     
จดทะเบียนของบริษัท จาก 320 ลานบาท เปน 330 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท เพ่ือ
รองรบัการจายหุนปนผลดังกลาว 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว 
ประธานจึงกลาวสรุปมติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง
เกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 21,638,780 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปนผูนําเสนอ
รายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามที่ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติให
บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 5 น้ัน บริษัทจึงตองแกไขหนังสือบริคณห
สนธิขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามขอกําหนดของกฎหมาย ตามรายละเอียดดังน้ี 

ขอ 4   ทุนจดทะเบียนจํานวน         330,000,000  บาท  (สามรอยสามสิบลานบาท) 
 แบงออกเปน                         33,000,000  หุน    (สามสิบสามลานหุน) 
         มูลคาหุนละ                                  10  บาท  (สิบบาท) 
โดยแบงออกเปน 
       หุนสามัญ    33,000,000  หุน    (สามสิบสามลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ                                    -    หุน    (ศูนยหุน) 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว 
ประธานจึงกลาวสรุปมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอ
ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 21,638,780 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  

 ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปนผูนําเสนอ
รายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการกลาวชี้แจงตอท่ีประชุมวาตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติ
ใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 5 เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 32 หุนเดิม 
ตอ 1 หุนปนผลใหม น้ัน หุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือหลังจากการจัดสรรหุนปนผล คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรขายใหแกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเครือนวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแลว ในราคาไมตํ่ากวาราคาตลาด โดยคํานวณจากราคาเฉล่ียของราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 7-15 วัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว 
ประธานจึงกลาวสรุปมติท่ีประชุม 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง
เกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 21,638,780 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ประจําป 2559 

ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปนผูนําเสนอ
รายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการแจงวา บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับ
ใกลเคียงกับอุตสาหกรรมและคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งปจจุบันรูปแบบคาตอบแทนกรรมการประกอบดวย 2 รูปแบบคือ 
(1) คาบําเหน็จกรรมการ คิดเปนรอยละ 5 ของเงินปนผล และ (2) คาเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการท่ีเขาประชุม โดยคณะกรรมการได
พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนตามรูปแบบและอัตราเดิม ดังน้ี 

1) คาบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2558 จํานวนเงิน 3.7 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 5 ของเงิน
ปนผล โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารจะไดรับในอัตรา 2 เทาของจํานวนท่ีจายให
กรรมการ 

2) คาเบ้ียประชุมในป 2559 สําหรับกรรมการท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี 
2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  -  ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คร้ัง 

    - กรรมการ            20,000 บาท/คร้ัง/คน 
2.2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
   - ประธานกรรมการ        30,000  บาท/คร้ัง 
  -     กรรมการ  20,000 บาท/คร้ัง/คน 
2.3) การประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่นไดแก คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการลงทุน 
  -     ประธานกรรมการ               20,000 บาท/คร้ัง 
  -     กรรมการ        10,000 บาท/คร้ัง/คน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว 
ประธานจึงกลาวสรุปมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 
2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 21,638,780 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
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วาระที ่9    พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปนผูนําเสนอ
ราย ละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการแจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับบริษัท
กําหนดใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  โดยใน
การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4  คน ดังน้ี  

1)   ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี กรรมการอิสระ 
2)   นายนิพล ต้ังจีรวงษ กรรมการ 
3)   นายทํานุ หวั่งหลี กรรมการ 
4)   นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ กรรมการ 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคล เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ แตไมมีผูถือหุนเสนอ
บุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระน้ี ได
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล มีความเห็นวากรรมการท่ีตองออกตามวาระ
ท้ังหมด เปนผูมีความรูความสามารถ ไดปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนมาโดย
ตลอด จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท้ัง 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระ
หน่ึง สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการท้ัง 4 คน ปรากฏอยูในเอกสารแนบทายคําบอกกลาวเรียกประชุมท่ีไดสงไปใหแกผูถือหุน 

ประธานแจงวา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีไดรับเสนอช่ือใหเลือกต้ังเปน
กรรมการออกจากหองประชุมกอนการออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล ดังน้ี 

1) ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี (กรรมการอิสระ) 

 เห็นดวย 21,638,780 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - 

2) นายนิพล  ต้ังจีรวงษ (กรรมการ) 

 เห็นดวย 21,585,864 เสียง คิดเปนรอยละ 99.76 
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 งดออกเสียง 52,916 เสียง คิดเปนรอยละ 0.24 

3) นายทํานุ  หวั่งหลี (กรรมการ) 

 เห็นดวย 21,245,920 เสียง คิดเปนรอยละ 98.18 
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 งดออกเสียง 392,860 เสียง คิดเปนรอยละ 1.82 
 
 





 

- 17 - 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว 
ประธานจึงกลาวสรุปมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังนางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์
วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4951 หรือ นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 แหงบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวน
เงินรวม 1.974 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 21,638,780 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระที่ 11    เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทมุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล และ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งสงผลใหบริษัทไดรับผลการประเมิน ดังน้ี 

1) ผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยูใน
ระดับ “ดีเลิศ” 

2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยอยูในเกณฑ   
“ดีเย่ียม” ซึ่งไดรับติดตอกันเปนปท่ี 9 

บริษัทมีเจตนารมณในการตอตานการคอรรัปชันทุกรูปแบบ โดยในป 2556 บริษัทไดเขารวมในโครงการ “แนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต” และไดรับการรับรองฐานะสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558  

นอกจากน้ัน บริษัทยังใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัท และ
ในฐานะของสถาบันการเงิน บริษัทไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ตามกฎหมาย 

จากน้ัน ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเพ่ิมเติม  

นายวรภัทร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามถึงสาเหตุท่ีบริษัทซ้ือหุนบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งประธานไดช้ีแจงวา บริษัทดังกลาวมีผลประกอบการดีและหุนมีผลตอบแทนสูง โดยบริษัทไดเขาซื้อหุนน้ีต้ังแตการเสนอ
ขายครั้งแรก 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว 
ประธานจึงกลาวสรุปมติท่ีประชุม 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไดเขารวมประชุม 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

                                                           ลงช่ือ                                                                                       ประธานท่ีประชุม  

                          (นายสุจินต หวั่งหล)ี 
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ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หนวย 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2557 

ฐานะการเงิน      

สินทรัพยรวม ลานบาท 5,532.20 5,623.14 4,986.30 

หน้ีสินรวม ลานบาท 3,436.21 3,558.23 2,880.89 

สวนของผูถือหุนของบริษัท  ลานบาท 2,095.99 2,064.91 2,105.41 

เงินลงทุนในหลักทรัพย  ลานบาท 3,111.99 3,314.90 2,650.93 

เงินปนผลตอหุน  บาท 1.00 2.31 3.32 

จํานวนหุนท่ีชําระแลว หุน     33,000,000  32,000,000 31,000,000 

จํานวนหุนท่ีจดทะเบียน  หุน     33,000,000  32,000,000 31,000,000 

ผลประกอบการ      

เบ้ียประกันภัยรับท้ังสิ้น  ลานบาท 2,839.04 3,368.93 2,685.88 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ  ลานบาท 2,199.55 2,816.43 2,175.30 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได  ลานบาท 2,547.95 2,428.50 2,017.56 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ ลานบาท 147.83 136.71 164.93 

คาสินไหมทดแทนสุทธิ  ลานบาท 1,786.69 1,528.09 1,166.35 

คาใชจายในการรับประกันภัยรวมคาใชจายดําเนินงาน ลานบาท 2,835.37 2,701.12 2,106.97 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย  
หลังหักคาใชจายดําเนินงาน 

ลานบาท (139.59) (135.91) 90.09 

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายไดอื่น ลานบาท 210.93 263.05 197.81 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได ลานบาท 71.34 127.14 273.33 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ลานบาท 4.05 18.20 55.82 

กําไรสุทธิ  ลานบาท 67.29 108.94 217.51 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.32 1.34 1.48 

อัตราสวนหมุนเวียนเบ้ียประกันภัยคางรับ วัน 57 46 43 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร       

อัตราการรับเส่ียงภัยไวเอง รอยละ 77.47 83.60 80.99 

อัตราคาสินไหมทดแทน รอยละ 70.12 62.92 57.81 

ส่ิงที่สงมาดวย 4 
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ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หนวย 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2557 

อัตรากําไรขั้นตน รอยละ 8.54 9.84 18.00 

อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย  รอยละ 41.16 48.30 48.98 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 6.48 7.76 7.15 

อัตราเบ้ียประกันรับสุทธิตอสวนของผูถือหุน  เทา 1.06 1.35 1.05 

อัตรากําไรสุทธิ  รอยละ 2.31 3.85 9.14 

อัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน  รอยละ 3.23 5.22 10.48 

กําไรสุทธิตอหุน*  บาท 2.04 3.30 6.59 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน      

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 1.21 2.05 3.82 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย  เทา 0.52 0.53 0.42 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน      

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.64 1.72 1.37 

อัตราหน้ีสินจากการรับประกันภัยตอสวนของผูถอืหุน เทา 1.16 1.26 0.97 

อัตราสวนเงินสํารองเพ่ือการเสี่ยงภัยตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.74 0.87 0.65 

อัตราสวนเงินสํารองเพ่ือการเสี่ยงภัยตอสินทรัพยรวม  รอยละ 27.99 32.05 27.45 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ รอยละ 49.04 67.93 47.35 

หมายเหตุ   * การคํานวณกําไรสุทธิตอหุน ไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุน โดยถือเสมือนวาการออกหุน 
ปนผลไดเกิดขึ้นต้ังแตวันเร่ิมตนของปแรกท่ีเสนอรายงาน 
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เปนผูทําหนาท่ีสรรหากรรมการ ทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ 
ลาออก หรือทดแทนตําแหนงท่ีวางลงดวยเหตุผลอื่น 

นโยบายและหลักการพิจารณา 

1) คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะ
ดานท่ีเปนประโยชนกับบริษัท รวมท้ังการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือเสริมสรางใหบริษัทมี
คณะกรรมการท่ีเขมแข็ง 

2) ทําใหไดบุคคลท่ีเปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม มาดํารงตําแหนงกรรมการอยางนอยสําหรับสวนท่ีเปนกรรมการ
อิสระ 

3) ในกรณีการแตงต้ังกรรมการท่ีครบวาระเขาดํารงตําแหนงซ้ํา ควรมีกลไกในการประเมินการทําหนาท่ีของกรรมการท่ี
ครบวาระน้ันกอนดวย เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอหนาท่ีกรรมการ และใหม่ันใจวากรรมการท่ีดีเทาน้ัน จึงจะ
ไดรับการตอวาระ 

คุณสมบัติของกรรมการ 

1) มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด (เชน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                        
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย) 

2) มีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความต้ังใจและมีจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ 

3) สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยางเปนอิสระจากฝายจัดการและกลุมท่ีมีผลประโยชนอื่นใด 

4) สามารถอุทิศเวลาใหบริษัทท่ีตนเปนกรรมการไดอยางเพียงพอ และเอาใจใสในการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ
ของตน 

ท้ังน้ี  บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลทานอื่นเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ ผานทางเว็บไซตของ
บริษัท      
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ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกต้ัง แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

1. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 

1.1 นายสุจินต หวั่งหลี 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง  กรรมการ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  24 ป 
   แตงต้ังครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2536 
   แตงต้ังครั้งลาสุดเม่ือ 24 เมษายน 2557 

อายุ   81 ป 

สัญชาติ  ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา Northrop Institute of Technology  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่กรรมการ  - Director Accreditation Program  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - Role of the Chairman Program  

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท - ประธานกรรมการ 
 - กรรมการ 
 - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
 - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการลงทุน 

การดํารงตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืน  

 บริษัทจดทะเบียน (5) -  กรรมการ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการลงทุน บมจ.ไทยรีประกันชีวิต 
- กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.เสริมสุข 

- กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และสรรหา บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 

- กรรมการ บมจ.วโรปกรณ 

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (10) -  ประธานกรรมการ บจ.สาธรธานี 
 -  ประธานกรรมการ บจ.รังสิตพลาซา 

 -  ประธานกรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ. 
 -  กรรมการ บจ.อาควา อินฟนิท 
 -  กรรมการ บจ.หวั่งหลีพัฒนา 
 -  กรรมการ บมจ.โรงแรมราชดําริ 
 -  กรรมการ บจ.นุชพล 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 5 
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 -  กรรมการ บจ.เดอะ เพ็ท 
 -  กรรมการ บจ.หวั่งหลี 

-  ท่ีปรึกษา บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 

ประสบการณทํางาน - กรรมการ/ นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 
- กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 
- กรรมการ บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี 
- กรรมการ บจ.ไทยเพชรบูรณ 
- กรรมการ บจ.เลครัชดา 

สัดสวนการถือหุนของบริษัท   4,476,202 หุน คิดเปนรอยละ 13.56 ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(ณ 30 ธันวาคม 2559)                                                      (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258) 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง  
        ประชุมคณะกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1/1 ครั้ง 
     ประชุมคณะกรรมการบริหาร 43/46 คร้ัง 
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1.2 นายปติพงศ พิศาลบุตร 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง   กรรมการ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  15 ป 
   แตงต้ังครั้งแรกเมื่อ 25 เมษายน 2545 
   แตงต้ังครั้งลาสุดเม่ือ 24 เมษายน 2557 

อายุ   53 ป 

สัญชาติ  ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่กรรมการ -  Successful Formulation & Execution of Strategy   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program  

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท - กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูอํานวยการ 
- ประธานคณะกรรมการลงทุน 
- ประธานคณะกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

การดํารงตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืน 
 บริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (11) -  กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย 
-  กรรมการ บจ.ธนพิศาล 
-  กรรมการ บจ.ประไพและบุตร 
- กรรมการ บจ.รังสิตรวมพัฒนา 
- กรรมการ บจ.ธนสารสมบัติ (ไทย) 
- กรรมการ บจ.ธํารงทรัพย 
- กรรมการ บจ.ธนนนทรี 
- กรรมการ บจ.ดนรัตน 
- กรรมการ บจ.บานอโยธยา 
- กรรมการ บจ.อาควา โฟลว 
- กรรมการ บจ.อาควา มาสเตอร โซลูช่ัน  

สัดสวนการถือหุนของบริษัท   135,665 หุน คิดเปนรอยละ 0.41 ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(ณ 30 ธันวาคม 2559)                                                      (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)  

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา  ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง  
  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/5 คร้ัง 
  ประชุมคณะกรรมการลงทุน 4/4 คร้ัง 
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร 45/46 คร้ัง 
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1.3 นายเขต หวั่งหลี 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง กรรมการ  

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  5  ป 
แตงต้ังครั้งแรกเมื่อ 10 พฤษภาคม 2555 
แตงต้ังครั้งลาสุดเม่ือ 24 เมษายน 2557 

อายุ   38  ป 

สัญชาติ  ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโทดานการโรงแรม New York University  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   Director Accreditation Program 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท - กรรมการ 

การดํารงตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืน  
 บริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (9) - กรรมการ บจ.ปฐวีวัฒนา 
 -  กรรมการ บจ.พูลพิพัฒน 
 - กรรมการ บจ.พูลวณิชย 
 - กรรมการ บจ.พจนกิจ 

- กรรมการ บจ.รังสิตรวมพัฒนา 
- กรรมการ/ผูอำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย บจ.พิพัฒนสิน 
- กรรมการ บจ.รังสิตพลาซา 

 - กรรมการ บจ.ชอปปงเซ็นเตอรเซอรวิสเซส 
- ผูจัดการ บจ.บานสวนหมาก  

ประสบการณทํางาน - Asset Management บมจ.ดิเอราวณั กรุป 

สัดสวนการถือหุนของบริษัท   70,673 หุน คิดเปนรอยละ 0.21 ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(ณ 30 ธันวาคม 2559)                                                      (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258) 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 คร้ัง  
     ประชุมคณะกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1/1 ครั้ง 
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1.4 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ  

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง   กรรมการอิสระ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  18 ป 
  แตงต้ังครั้งแรกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2542 
  แตงต้ังครั้งลาสุดเม่ือ 24 เมษายน 2557 

อายุ   80 ป 

สัญชาติ  ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Western New Mexico University 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่กรรมการ - Role of the Chairman Program  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination and Governance Committee 

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
- Monitoring Fraud Risk Management 
- Monitoring the Internal Audit Function 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting 
- Improving the Quality of Financial Reporting 
- Audit Committee Program 
- Finance for Non-Finance Director 
- Director Accreditation Program 
- Director Certification Program 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

การดํารงตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืน  
 บริษัทจดทะเบียน (1) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (8) - ประธานกรรมการ บจ.อลีนกิจสยาม 
 - ประธานกรรมการ บจ.โตโยตาเพชรบูรณ ผูจําหนายโตโยตา 

- ประธานกรรมการ บจ.เบญจะรุงเรือง 
- กรรมการ บจ.เปนสุข 
- กรรมการ บจ.สวนเพชรบูรณ 
- กรรมการ บจ.ดินประสิทธ์ิ 
- กรรมการ บจ.ไทยเพชรบูรณ 
- กรรมการ บจ.ซิลเวอร บีช รีสอรท      
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สัดสวนการถือหุนของบริษัท   39,405 หุน คิดเปนรอยละ 0.12 ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(ณ 30 ธันวาคม 2559)                                                      (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258) 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง  
     ประชุมคณะกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1/1 ครั้ง 
     ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง 
 ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง 

เหตุผลในการขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทานเปนผูมีความรูและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ 
เลือกกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทอยางเต็มท่ี และเอาใจใสในการปฏิบัติ 
มาเกิน 9 ป เปนกรรมการอิสระตอไป หนาท่ีตามความรับผิดชอบของตนเองไดเปนอยางดี 
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1.5 นายพรพงษ พรประภา 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง กรรมการอิสระ  

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ  10  ป 
แตงต้ังครั้งแรกเมื่อ 26 เมษายน 2550 
แตงต้ังครั้งลาสุดเม่ือ 24 เมษายน 2557 

อายุ   67  ป 

สัญชาติ  ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่กรรมการ    - ไมมี -  

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท - กรรมการอิสระ 
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

การดํารงตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืน  
 บริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 กิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน (24) - กรรมการ/ประธานกิตติมศักด์ิ บจ.สยามคาลโซนิค 
- กรรมการ/ประธานกิตติมศักด์ิ บจ.เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) 
- กรรมการ/ประธานกิตติมศักด์ิ บจ.เควายบี (ประเทศไทย) 
- กรรมการ/รองประธานกิตติมศักด์ิ บจ.สยามเอ็นจีเคสปารคปลั๊ก 
- กรรมการ/ประธาน บจ.สยามชิตะ 
- กรรมการ/ประธาน บจ.ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส ชลบุรี 
- กรรมการ/ประธาน บจ.สยามอะไหล 
- กรรมการ/ประธาน บจ.สยามริคเกนอินดัสเตรี้ยล 
- กรรมการ/ประธาน บจ.สยามอินเตอรเนช่ันแนลคอรปอเรช่ัน 
- กรรมการ/กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส บจ.สยามกลการ 
- กรรมการ บจ.ภูภิรมย  
- กรรมการ บจ.สมบัติถาวร 
- กรรมการ บจ. ทุนถาวร 
- กรรมการ บจ.ทองถาวรพัฒนา 
- กรรมการบจ.สยามไฟว 
- กรรมการ บจ.ยูนิเวอรแซลมายน่ิง 
- กรรมการ บจ.นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) 
- กรรมการ บจ.บางกอกมอเตอรเวอคส 
- กรรมการ บจ.สยามคาอะไหล 
- กรรมการ บจ.สยามยูเน่ียนคอนเทนเนอร 
- กรรมการ บจ.สยามคันทรี่คลับ 
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- กรรมการ บจ.อินเตอรเนช่ันแนลพร็อพเพอรต้ี 
- กรรมการ บจ.แหลมฉบัง อินเตอรเนช่ันแนล เทอรมินอล 
- กรรมการ บจ.เอ็กเซดด้ี ฟริคช่ัน แมททีเรียล 

สัดสวนการถือหุนของบริษัท   266 หุน คิดเปนรอยละ 0.0008 ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(ณ 30 ธันวาคม 2559)                                                      (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258) 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา    ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 คร้ัง  
     ประชุมคณะกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1/1 ครั้ง 
     ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง 

เหตุผลในการขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทานเปนผูมีความรูและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ 
เลือกกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทอยางเต็มท่ี และเอาใจใสในการปฏิบัติ 
มาเกิน 9 ป เปนกรรมการอิสระตอไป หนาท่ีตามความรับผิดชอบของตนเองไดเปนอยางดี 
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2. ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ หรือ ผูบริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน หรือบริษัท/ กิจการที่แขงขัน หรือ เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัท 

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

ที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน 

กิจการที่แขงขัน หรือ
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ

บริษัท จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายสุจินต หวั่งหลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรรมการ/ประธานกรรมการ/ 
กรรมการลงทุน  
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต 

 กรรมการอิสระ/รองประธาน
กรรมการ/ประธานพิจารณา-
คาตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.เสริมสุข 

 กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการกําหนด-
คาตอบแทนและสรรหา  
บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย  

 กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน  
บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 

 กรรมการอิสระ บมจ.วโรปกรณ 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีปรึกษา  
บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 

เน่ืองจากนายสุจินต หวั่งหลี 
เปนผูมีประสบการณดาน
การประกันภัยมายาวนาน 
บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 
จึงไดเชิญใหเปนท่ีปรึกษา   
โดยมิไดรวมตัดสินใจใน
การบริหารงานของบริษัท 

 

2. นายปติพงศ พิศาลบุตร - - 11 ไมมี 

3. นายเขต หวั่งหลี - - 9 ไมมี 

4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 1  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 

8 ไมมี 

5. นายพรพงษ พรประภา - - 24 ไมมี 
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3. ลักษณะความสัมพันธของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ 

รายชื่อผูที่ไดรับเสนอชื่อ  
ซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ นายพรพงษ พรประภา 

การถือหุนในบริษัท   
- จํานวนหุน 39,405  266 

- สัดสวนของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 0.12 0.0008 

เปนผูท่ีเก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ   
ของบริษัท/บริษัทยอย 

ไมมี ไมมี 

มีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ี กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัท
รวม/ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแยงในปจจุบัน 
หรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

  

-   เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ
ท่ีปรึกษา ท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมมี ไมมี 

-   เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ                                                          
(เชน ผูสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี ไมมี 

-  มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/
การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดวย 

  มี* 
 

ไมมี 
 

 หมายเหตุ    * บริษัทไดทําธุรกรรมกับกรรมการอิสระ และนิติบุคคลที่กรรมการอิสระไปเปนผูบริหารและเปนผูถือหุนรายใหญ เปน
มูลคา 31.07 ลานบาท ธุรกรรมดังกลาวแบงเปน 3 สวน คือ  
1)  การซ้ือกรมธรรมประกันภัยของนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กับบริษัท มูลคา 631,592 บาท  
2)  คาเบ้ียประกันภัยในโครงการสงเสริมการขายรถยนตท่ีบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด แถมใหลูกคาท่ี

ซื้อรถยนต มูลคา 2.34 ลานบาท ซึ่งลูกคาเปนผูเลือกบริษัทประกันภัยเอง 
3)  บริษัทจายเปนคาซอมรถยนตของลูกคาภายใตโครงการโตโยตาแคร และลูกคาท่ีกรมธรรมระบุจัดซอมศูนย คิดเปน

มูลคา 28.10 ลานบาท โดยลูกคาเปนผูเลือกศูนยท่ีเขาซอม ซึ่งกรณีน้ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท  
โดยลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจเปนรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยเงื่อนไขการคาเปน
เงื่อนไขท่ัวไป ในลักษณะเดียวกับท่ีบริษัทพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ความสัมพันธทางธุรกิจ
ดังกลาวไมกระทบตอการแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระในฐานะของการเปนกรรมการอิสระ และบริษัทอาศัยความรูและ
ประสบการณดานธุรกิจรถยนตของกรรมการในการใหขอคิดเห็นและคําปรึกษาท่ีเปนประโยชนกับการทําธุรกิจดาน
ประกันภัยรถยนต 
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 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของดวย  

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง 
และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท โดยพิจารณาจากรายการท่ีมีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของ
บริษัท แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ป 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูท่ี
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมี
นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน
รอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ี
มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

หมายเหตุ บริษัทไดกําหนดคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทากับเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
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รายละเอียดผูสอบบัญชีและคาตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท โดยมีคาตอบแทนสําหรับรอบปบัญชี 2560 ดังรายละเอียด 

 รายชื่อผูสอบบัญชี 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4499 หรือ 
2. นางนงลักษณ  พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4172 หรือ 
3. นาวสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4951 

โดยนางสาวสมใจ คุณปสุต นางนงลักษณ พุมนอย และนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน       
อีวาย จํากัด ท้ัง 3 คนมีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชีแตละคนทํางาน
ใหบริษัทไมเกิน 5 ป ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอช่ือขางตนไมมีความสัมพันธและ/หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทรวม ผูบริหาร    
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท 

คาตอบแทนผูสอบบัญช ี            

รายละเอียด 2560 2559 2558 % เพ่ิม (ลด) จากป 

 (บาท) (บาท) (บาท) 2559 2558 

1.  คาสอบบัญชี      

     -  คาสอบบัญชีประจําป 800,000 740,000 700,000 8 6 

     -  คาสอบบัญชีประจําไตรมาส (3 ไตรมาส) 630,000 600,000 540,000 5 11 
รวม 1,430,000 1,340,000 1,240,000 7 8 

2.  คาบริการอ่ืน      
       สอบทานและตรวจสอบรายงานการ 

ดํารงเงินกองทุนตามขอกําหนดของ คปภ. 
     

          -  สําหรับงวด สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  155,000 144,000 144,000 8 0 
          -  สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 430,000 390,000 390,000 10 0 

       สอบทานสัญญาประกันภัยตาม TFRS4* - 100,000 - (100) 100 

   สอบทานขอมูลรายงานประจําป 80,000 - - 100 0 

รวม 665,000 634,000 534,000 5 18 

รวมทั้งส้ิน 2,095,000 1,974,000 1,774,000 6 11 

หมายเหตุ * เฉพาะป 2559 

 

 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 6 
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เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท
จดทะเบียนลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ  2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี  ซึ่งจะเปนการสรางความ
เช่ือม่ันใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความ
โปรงใสชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบหลักฐานแสดงความเปน ผูถือหุน หรือ
ผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม เพ่ือใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผอนผันการย่ืนแสดง
เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธ์ิเขารวมประชุมแตละรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็น
เหมาะสม 
1.     ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
        1.1  ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 
  ก)  บัตรประจําตัวของผูถอืหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ข)  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง         
       (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

  1.2   ผูถือหุนชาวตางประเทศ 
ก)  หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

 ข)  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง   
 (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
2.     ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
        2.1  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ก)   สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
ข)   สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนามในหนังสือ 

มอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ หรือ Custodian 

ก)   สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  
ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนามในหนังสือ 

มอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
ค) กรณี Custodian เปนรับผูมอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอํานาจให Custodian และแนบหลักฐานของผูมอบอํานาจ 

และของ Custodian ตาม 2.2 ขอ ก) และ ขอ ข) รวมท้ังหนังสือยืนยันหรือสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ดวย
 
 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง                                                                                                                   
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 3 วัน กอนการประชุมได ณ ท่ีทําการของบริษัท
เลขท่ี 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนครช้ัน 27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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ขอมูลกรรมการที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 (ครั้งที่ 85) 

 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง อายุ (ป) ที่อยู 
สวนไดเสียใน

วาระ 
ที่จะพิจารณา 

1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ 88 เลขท่ี 257  ซอยสุขุมวิท 49            
ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ  
เขตคลองเตย   
กรุงเทพมหานคร 10110 

5 

2. นายประมนต สุธีวงศ กรรมการอิสระ 78 เลขท่ี 12  ซอยประสาทสุข            
ถนนเย็นอากาศ เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 
 

 
5  

3. นายนิพล  ต้ังจีรวงษ กรรมการ 66 เลขท่ี 245/15 หมูบานสัมมากร 
ถนนสุขาภิบาล 3 
แขวงสะพานสูง เขตบึงกุม
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

 5  
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ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท  นวกิจประกันภัย  จํากัด (มหาชน) 
(เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน) 

        

วิธีการเลือกต้ังกรรมการ และ กรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ 
 ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 9 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง ของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด ตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร   

ขอ 16. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
(1) ผูถือหุนคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเทากับ หน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1)  เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ัง ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาดเพ่ิม
อีกหน่ึงเสียง 

ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบง
ออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกันวาผูใดจะ
ออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
 ขอ 18. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

ขอ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง  จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

 ขอ 20. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ ท่ียังเหลืออยู
ของกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู 

ขอ 21. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใด ออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนท่ีถือโดย  
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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คาตอบแทนกรรมการ 
ขอ 31. ใหคณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือน ตอครั้ง 
                ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการอันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาท่ี ตามความจําเปนและสมควร ไดแก 

เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยง โบนัส 

การประชมุผูถือหุน 
 ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม        
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
ท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน เปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการ
ท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย 
 ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ 
หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอน
วันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม ไมนอยกวา 3 วัน 
  สถานท่ีจะใชเปนท่ีประชุม ไมจําตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีต้ังของสํานักงานใหญของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ท่ี
อื่นใดก็ได สุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไม
นอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะ
เปนองคประชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด  เ ม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง  1  ช่ัวโมง  จํานวนผูถือหุน                        
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว  หากวา การประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปน
อันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุม
ไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมี แตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถอืหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถืออยู โดยถือวาหุนหน่ึงมีหน่ึงเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและที่ประชุมลงมติ           

ใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 
ขอ 37. มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญ ใหแกบุคคลอื่น 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเปนของบริษัท 
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ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

ง. การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 
จ. การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ 38. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป         

ท่ีผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

เงินปนผล 
ขอ 39. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู                

หามมิใหแบงเงินปนผล 
 เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร

พอท่ีจะทําเชนน้ัน และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
 การจายเ งินปนผล  ใหกระทําภายใน  1 เ ดือน  นับแตวันท่ี ท่ีประชุมผูถือหุน  หรือคณะกรรมการลงมติ               

แลวแตกรณี ท้ังน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพดวย 
ขอ 40. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป       

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ี จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี
ขอ 43. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  ณ  วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท             

เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ                 
ตองจัดใหผูตรวจสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 44. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

ผูสอบบัญชี 
(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

 ขอ 45. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท 
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แผนที่สถานที่จัดการประชมุ 

 

ณ หองแกรนดฮอล บางกอกคลับ ช้ัน 28 สาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 

โทร 0 2679 5550 โทรสาร 0 2285 1998 
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แบบขอหนังสือรายงานประจําป  

  

 

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมดานลางใหครบถวน (ตัวบรรจง) แลวสงมาท่ี สํานักกรรมการผูอํานวยการ บริษัท นวกิจ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ทางไปรษณีย โดยใชซองบริการธุรกิจตอบรับ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 13 หรือ สงทางโทรสารท่ีหมายเลข          
0 2636 7999  

 

  

 

ช่ือ นามสกุล  

บริษัท  

บานเลขท่ี หมู ซอย/หมูบาน   

ถนน แขวง  

เขต จังหวัด  

รหัสไปรษณีย หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได   

 

มีความประสงคขอรับหนังสือรายงานประจําป 2559 กรุณาดําเนินการสงมาตามท่ีอยูท่ีระบุไวขางตน 
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