
รายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2558 (คร้ังท่ี 83) 
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 
ณ หองแกรนดฮอล บางกอกคลบั ชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร  
เลขท่ี 175 ถนนสาธรใต ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร  

 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา 

 นายสุจินต หว่ังหล ีประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”)   

ประธานกลาวตอนรับผูถือหุน พรอมแจงใหที่ประชุมทราบวา วันที่ 12 มีนาคม 2558 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและวันที่ 13 มีนาคม 2558 เปนวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนน้ัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเปนเงิน 
310,000,000 บาท แบงเปน 31,000,000 หุน  

การประชุมครั้งน้ี มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 29 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 88 ราย       
รวมเปนจํานวน 117 ราย นับจํานวนหุนได 23,938,746 หุน คิดเปนรอยละ 77.22 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ซึ่งครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและตามขอบังคับบริษัทขอ 35 ที่กําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุน ตองมี       
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 
และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

หมายเหตุ : ณ ตอนเปดประชุม มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 111 ราย นับจํานวนหุนได 
23,830,380 หุน คิดเปนรอยละ 76.87 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 จากน้ันประธานกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทที่ เขารวมประชุมเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดและตอบขอซักถาม รวมทั้งไดเชิญตัวแทนจากบริษัท สํานักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย จํากัด เปนผู
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท 
โดยมีรายชื่อดังน้ี 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 
1. นายสุจินต  หว่ังหลี    ประธานกรรมการ 
2. นายปติพงศ  พิศาลบุตร กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูอํานวยการ 
3. ศาสตราจารยหิรญั  รดศีร ี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายประมนต  สุธีวงศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 
5. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสะและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายนิพล  ตั้งจีรวงษ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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7. นายทํานุ หว่ังหลี   กรรมการ 
8. นายวุฒิชัย  หว่ังหลี   กรรมการ 
9. นางสาวจิตตินันท หว่ังหลี กรรมการ 
10. นายเขต หว่ังหลี กรรมการ 
11. นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ กรรมการและเลขานุการบริษัท 

กรรมการท่ีไมเขารวมประชุม 
1. นายพรพงษ พรประภา กรรมการอิสระ และกรรมการกาํหนดคาตอบแทน-สรรหา  

  และธรรมาภิบาล 
2. นายชาน ซู ล ี  กรรมการอิสระ 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 
นางสาวอนุกูล ฐิติกลุรตัน รองกรรมการผูอํานวยการ กาํกับดูแลฝายการเงิน 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 
นางสาวสมใจ คุณปสุต บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขารวมประชุม 
นายเดชา มะระพฤกษวรรณ บริษัท สํานักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย 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

ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 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 2558 ตองไดรับอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

- กรณีที่ไมมีผูถือหุนคัดคานหรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่นนอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการ
เสนอ ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรืออนุมัติตามท่ีเสนอ 

- วาระใดท่ีผูถือหุนตองการใชสิทธิออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหกรอกความเห็นพรอมลง
นามในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบใหขณะลงทะเบียนและยกมือเพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับบัตรฯ 
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- บริษัทจะนําบัตรลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไมเห็นดวยและงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ เพื่อประกาศใหที่
ประชุมทราบและเก็บไวเปนหลักฐาน และตอนปดประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ
จากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม โดยขอใหผูถือหุนวางไวบนโตะหรือสงมอบแกเจาหนาที่ กอนออก
จากหองประชุม 

- สําหรับผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูดูแลรับฝาก
หุน และผูถือหุนไดระบุการออกเสียงลงคะแนนมาแลว ผูรับมอบฉันทะไมตองลงคะแนนเสียงอีก  
เน่ืองจากบริษัทไดนับคะแนนเสียงตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะแลว 

เลขานุการบริษัทแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกําหนด 
ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท เม่ือ
สิ้นสุดกําหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและไมมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เลือกตั้งเปนกรรมการ 

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวดังน้ี 
 

วาระท่ี 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 (คร้ังท่ี 82)  

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่   
24 เมษายน 2557 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งน้ีแลว   

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอแกไขรายงานการประชุมฯดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอ   
ขอแกไข ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 (คร้ังที่ 82) ดวยคะแนนเสียงขางมากของ  
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 23,909,584 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

 
วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 

 ประธานมอบหมายให นายปตพิงศ พิศาลบตุร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอาํนวยการ รายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2557 ใหแกผูถือหุนเพ่ือรบัทราบ  
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 นายปติพงศ พิศาลบุตร รายงานวา ธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2557 มีอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 1 ลดลง
จากป 2556 ที่เติบโตถึงรอยละ 13 เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลกและจากปจจัยทางการเมือง รวมถึงการ
สิ้นสุดของโครงการกระตุนเศรษฐกิจตางๆของภาครัฐ โดยในปที่ผานมา เบี้ยประกันภัยรับตรงของทั้งอุตสาหกรรมเทากับ 
200,000 ลานบาท โดยเปนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพียงประเภทเดียวเทาน้ัน  

 อยางไรก็ดี ในป 2557 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรอยละ 6 ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตของ
ธุรกิจประกันภัยโดยรวม และบริษัทมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ รอยละ 486.14 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดไวที่รอยละ 140  

จากน้ันไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2557 เปรียบเทียบกับป 2556 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยูใน
รายงานประจําป 2557 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งน้ีแลว โดยสรุปได ดังน้ี          

หนวย: ลานบาท 
 
 

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 
2557 2556 

 1.  เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 2,685.88 2,532.10 
 2.  เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 2,017.56 1,977.24 
 3.  คาสินไหมทดแทนสุทธิ 1,166.35 1,046.76 
 4.  กําไรจากการรับประกันภัย 
 5.  กําไรจากการลงทุน 

76.78 
183.18 

58.20 
192.05 

 6.  กําไรสุทธิ (หลังภาษี) 235.46 247.81 
 7. สินทรัพยรวม 5,130.25 6,509.10 
 8. หน้ีสินรวม 2,880.89 4,347.43 
 9. สวนของผูถือหุนของบริษัท 2,249.36 2,161.67 
10. อัตรากําไรขัน้ตน (รอยละ) 3.81 2.94 
11. อัตรากําไรสทุธิ (รอยละ) 9.75 10.54 
12. อัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน (รอยละ) 10.68 11.56 

 ในป 2558 คปภ. คาดการณวาธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตประมาณรอยละ 7-8 จากการประกันภัยรถยต 
และการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ดังน้ัน บริษัทจึงไดปรับโครงสรางองคกรและแผนกลยุทธ โดยเพ่ิมสัดสวนการ   
รับประกันภัยรถยนต ซึ่งเปนตลาดหลักของธุรกิจประกันภัย พรอมทั้งเพ่ิมชองทางการจําหนายและพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือ
เตรียมพรอมสําหรับการแขงขันในป 2558 น้ี 

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น โดยนางเพชรรัตน ตั้งดํารงตระกูล ผูรับมอบ
อํานาจจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามถึงแผนงานของบริษัทที่จะขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิก
แนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต  
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 นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ กรรมการและเลขานุการบริษัทไดชี้แจงวา คณะกรรมการบริษัทไดประกาศใช
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา ซึ่งมีผลบังคับใชกับทั้งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ 
ขณะนี้บริษัทอยูระหวางการดําเนินการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานสมาชิกแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2558 โดยในปจจุบันบริษัทไดสงผูบริหารเขารับการสัมมนาเรื่องการ
ตอตานการคอรรัปชั่นจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และไดปลูกฝงพนักงานเรื่องการตอตานการ
คอรรัปชั่น โดยจัดอบรมใหพนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหมทกุคร้ัง 

เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมแลว ประธานไดแจงวาวาระน้ีเปนการเสนอเพ่ือรับทราบ จึงไม
ตองมีการลงมติ  

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 
 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป 2557 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2557 
นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ ขอใหที่ประชุมพิจารณา        

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรอง
โดยผูสอบบัญชีของบริษัท และผานการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว 
รายละเอียดตามงบการเงินที่ไดจัดสงไปให ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งน้ีแลว 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม
แลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี   

เห็นดวย 23,938,745 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

 
วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรของบริษัท และพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 

2557 

ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการกลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา ณ สิ้นป 2557 จากงบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 235.46 ลานบาท และ 206.85 
ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 7.60 บาท และ 6.67 บาท ตามลําดับ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทตอง



 6 

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารอง จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 31 ลานบาท ซึ่งครบเปนจํานวน
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังน้ัน จึงไมตองตั้งเงินสํารองตามกฎหมายจากผลประกอบการ
ประจําป 2557 

ตามท่ีบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของบริษัท และตอง
ไมมีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจัดสรรเงินกําไร เพ่ือจายปนผลใหแกผูถือหุน 2 
รูปแบบ คือ 

1) จายเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในอัตรา 31 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล สําหรับหุนสามัญจํานวน 
31 ลานหุน รวมเปนหุนปนผลจํานวน 1 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 10  ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.32 บาท 

2) จายเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 3 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 31 ลานหุน รวมจายเงินปนผลเปน
เงินสด 93 ลานบาท 

รวมอัตราการจายเงินปนผลหุนละ 3.32 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 103 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.74 
ของกําไรสุทธิป 2557 โดยจะจายใหแกผูถือหุนตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลใน
วันที่ 12 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกําหนดการจายปนผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของบริษัท เปนดังน้ี 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 2557 2556 2555 

กําไรสุทธิ (บาท) 235,465,127 247,807,576 37,807,410 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 7.60 7.99 1.26 

จํานวนหุน (หุน) 31,000,000 30,000,000 30,000,000 

รายละเอียดการจายเงินปนผลจายตอหุน (บาท) 3.32 3.33 1.00 

 จายเปนเงินสดตอหุน (บาท) 3.00 3.00 1.00 

 จายเปนหุนปนผลตอหุน (บาท) 0.32 0.33 - 

รวม จํานวนเงินปนผลจาย (บาท) 103,000,000 100,000,000 30,000,000 

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 43.74 40.35 79.35 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม
แลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 23,938,745 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

 ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอรายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการกลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามท่ีที่ประชุมสามัญ          
ผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2557 เปนหุนปนผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระท่ี 4 
น้ัน บริษัทจึงตองเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 310 ลานบาท เปน 320 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน    
1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลดังกลาว 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม
แลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 23,938,745 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอรายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามท่ีที่ประชุมสามัญผูถือหุนได
อนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 น้ัน บริษัทจึงตอง
แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามขอกําหนดของกฎหมาย ตามรายละเอียด
ดังน้ี 
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ขอ 4   ทุนจดทะเบียนจํานวน   320,000,000  บาท  (สามรอยยี่สิบลานบาท) 
 แบงออกเปน                32,000,000  หุน    (สามสิบสองลานหุน) 
         มูลคาหุนละ                                10  บาท  (สิบบาท) 
โดยแบงออกเปน 
       หุนสามัญ    32,000,000  หุน    (สามสิบสองลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ                                    -    หุน    (ศูนยหุน) 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม
แลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

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

เห็นดวย 23,938,745 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุน  

 ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอรายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการกลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามท่ีที่ประชุมสามัญ          
ผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลใหแก      
ผูถือหุนเดิมในอัตรา 31 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผลใหม น้ัน หุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุนปนผล 
คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรขายใหแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเครือนวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแลว ในราคาหุนละ 
74.10 บาท ซึ่งราคาดังกลาวคํานวณจากราคาเฉล่ียของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 7 วันทําการ
ติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระน้ีตอที่ประชุมผูถือหุน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม
แลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน สวนที่เหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 23,937,897 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9965 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 848 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0035 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ประจําป 2558 

ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการแจงวา บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการใหอยู
ในระดับใกลเคียงกับอุตสาหกรรมและคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งปจจุบันรูปแบบคาตอบแทนกรรมการ
ประกอบดวย 2 รูปแบบคือ (1) คาบําเหน็จกรรมการ คิดเปนรอยละ 5 ของเงินปนผล และ (2) คาเบี้ยประชุมสําหรับ
กรรมการที่เขาประชุม โดยคณะกรรมการไดพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา
และธรรมาภิบาล เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนตามรูปแบบเดิม ดังน้ี 

1) คาบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานป 2557 จํานวนเงิน 5.15 ลานบาท คดิเปนอัตรารอยละ 
5 ของเงินปนผล โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารจะไดรับในอัตรา 2 เทาของ
จํานวนที่จายใหกรรมการ 

2) คาเบี้ยประชุมในป 2558 แกกรรมการท่ีเขารวมประชุม 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) การประชุมคณะกรรมการชดุยอยอ่ืนไดแก คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และ

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

 สําหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน บริษัทจะจายคาเบี้ยประชมุใหเฉพาะ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารเทาน้ัน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม
แลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 23,938,745 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
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วาระท่ี 9    พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการแจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ
ขอบังคับบริษัทกําหนดใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะตองออกตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป  โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน ดังน้ี  

1)   นายประมนต  สุธีวงศ กรรมการอิสระ 
2)   นายชาน ซู ล ี  กรรมการอิสระ 
3)   นายวุฒิชัย หว่ังหลี กรรมการ 
4)   นางสาวจิตตินันท หว่ังหลี กรรมการ 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคล เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ แตไมมี     
ผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่
มีสวนไดเสียในวาระน้ี ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล มี
ความเห็นวากรรมการที่ตองออกตามวาระท้ังหมด เปนผูมีความรูความสามารถ ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนมาโดยตลอด จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง     
4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการท้ัง 4 คน ปรากฏอยู
ในเอกสารแนบทายคําบอกกลาวเรียกประชุมที่ไดสงไปใหแกผูถือหุน 

ประธานกรรมการบริหารสอบถามผูถือหุนวาจะเสนอผูใดเพ่ิมเติมเพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ปรากฏ
วาที่ประชุมผูถือหุนไมไดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเขารับการเลือกตั้ง   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลอืกกรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เปนรายบุคคล ดังน้ี 

1) นายประมนต สุธีวงศ (กรรมการอิสระ) 

 เห็นดวย 23,778,579 เสียง คิดเปนรอยละ 99.3309 
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 งดออกเสียง 160,166 เสียง คิดเปนรอยละ 0.6691 

2) นายชาน ซ ูลี (กรรมการอิสระ) 

 เห็นดวย 23,725,759 เสียง คิดเปนรอยละ 99.1103 
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 งดออกเสียง 212,986 เสียง คิดเปนรอยละ 0.8897 
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3) นายวุฒิชัย หว่ังหลี (กรรมการ) 

 เห็นดวย 23,385,806 เสียง คิดเปนรอยละ 97.6902 
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 งดออกเสียง 552,939 เสียง คิดเปนรอยละ 2.3098 

4) นางสาวจิตตินันท หว่ังหลี (กรรมการ) 

 เห็นดวย 23,727,336 เสียง คิดเปนรอยละ 99.1169 
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 งดออกเสียง 211,409 เสียง คิดเปนรอยละ 0.8831 
 

วาระท่ี 10    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

ประธานมอบหมายให นายปติพงศ พิศาลุบตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัท 
โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจําป 2558 ดังรายนามตอไปน้ี 

1) นางสาวสมใจ คุณปสุต     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  4499 
เคยสอบบัญชีใหบริษัทเปนเวลา 1 ป ในป 2557   

2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 
 ไมเคยสอบบัญชีใหบริษัท   

3) นางสาวรัตนา  จาละ        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  3734    
 ไมเคยสอบบัญชีใหบริษัท   

 ผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท 

สําหรับคาตอบแทนผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเสนอเปนจํานวนเงินรวม 1.774 ลานบาท 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายละเอียด 2558 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1.  คาสอบบัญชี    
     -  คาสอบบัญชีประจําป 700,000 655,000 630,000 
-  คาสอบบัญชีประจําไตรมาส (3 ไตรมาส) 540,000 531,000 510,000 
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รายละเอียด 2558 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

รวม 1,240,000 1,186,000 1,140,000 
2.  คาบริการอื่น    
 ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตามขอกําหนด

ของ คปภ. 
   

-  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 144,000 144,000 140,000 
-  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 390,000 390,000 380,000 

 การประเมินประสิทธิภาพและการควบคุมภายใน
เสนอตอ คปภ. 

-* -* 100,000 

รวม 534,000 534,000 100,000 
รวมท้ังส้ิน  1,774,000 1,720,000 1,760,000 

 หมายเหตุ :  * ยกเลิกแบบรายงานการประเมินประสิทธิภาพและการควบคุมภายในตามประกาศคปภ. เรื่อง การลงทุน  
                         ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม
แลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 หรือ นางสาวรัชดา  
ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4951 หรือ นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 แหงบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากดั เปนผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน
รวม 1.774 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 23,938,746 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

 
วาระท่ี 11    เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานไดมอบหมายใหนายปตพิงศ พิศาลบตุร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ 
รายงานถึงผลสําเร็จตางๆ ที่บริษัทไดรับในระหวางป 2557  

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ ไดรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา บริษัทมุงม่ันที่
จะบริหารงานตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี สงผลใหในป 2557 บริษัทยังคงไดรับรางวัลตางๆอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

1) ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
อยูในระดับ “ดีมาก”  
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2) ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย          
อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม” ซึ่งไดรับติดตอกันเปนปที่ 8 

3) รางวัลผูใชระบบสินไหมอัตโนมัติดีเดนประจําป 2557 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมการ
ใหบริการดานสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแกประชาชน 

4) รางวัล IEP AWARD (Insurance Evaluation Program) จากบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 
ซึ่งเปนรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทประกันวินาศภัยที่เขารวมโครงการ “ประกันภัยชั้นหน่ึง โตโยตา 
แคร” ที่ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน และการใหบริการท่ีดีเยี่ยม จากผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคาและตัวแทนจําหนายรถยนตโตโยตาทั่วประเทศ โดยบริษัทไดรับรางวัลน้ีตอเนื่องเปนปที่ 2 

จากน้ัน ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเพ่ิมเติม  

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามถึงผลกระทบตอกําไรในป 2558 จากการท่ีเบ้ีย
ประกันภัยลดต่ําลง และแนวทางที่จะเพ่ิมเบี้ยประกันภัยของบริษัท  

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการไดชี้แจงวา รายงานของคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แสดงใหเห็นวาเบ้ียประกันภัยในชวง 2 เดือนแรกของป 2558 ลดลงอยางตอเน่ืองจาก
ปกอน ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ และการแขงขันที่สูงขึ้น ในสวนของบริษัท ไดขยายชองทางการขาย เพื่อเพ่ิมเบี้ย
ประกันภัย และไดกําหนดนโยบายลดคาใชจายดําเนินงาน โดยยังคงรักษามาตรฐานการใหบริการไว 

ประธานกรรมการไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ธุรกิจประกันภัยมีอัตราการเติบโตต่ํา ดังจะเห็น
ไดจากการท่ีป 2557 มีอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 1 ในขณะท่ีบริษัทมีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 6 โดยในชวง 2 เดือนแรก
ของป 2558 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการปรับปรุงโครงสรางภายในบริษัท ใหสอดคลองกับแผน    
กลยุทธที่เตรียมพรอมสําหรับการแขงขัน สําหรับผลประกอบการของธุรกิจประกันภัยโดยรวม การประกันอัคคีภัย           
ภัยทางทะเล และภัยรถยนต มีเบี้ยประกันภัยลดลง มีเพียงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดในสวนของการประกันสุขภาพเทาน้ัน ที่
เติบโตขึ้นประมาณรอยละ 5 ในสวนของบริษัท การประกันอัคคีภัยขยายตัวไดอยางจํากัด เน่ืองจากอัตราเบี้ยประกันภัย
ลดลงจากการแขงขันที่สูงข้ึน เบี้ยประกันภัยทางทะเลลดลงตามการสงออกที่ลดลง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดขยายตัวไดไม
มากตามภาวะตลาด สําหรับการประกันภัยรถยนตมีผลประกอบการท่ีดีขึ้นในเดือนมกราคมที่ผานมา  เน่ืองจากการปรับปรุง
โครงสรางการทํางาน และขยายชองทางการจําหนาย และคาดวาจะเห็นผลชัดเจนข้ึนในอีก 2-3 เดือนขางหนา 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเพ่ิมเติมวา การที่บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงกวา
ธุรกิจโดยรวม เปนผลจากการรับงานประกันภัยเพ่ิมข้ึน หรือปรับอัตราเบ้ียสูงขึ้น 

ประธานไดชี้แจงวา เปนผลจากการรับประกันภัยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปจจุบันอัตราเบี้ยประกันภัยลดลง         
ทุกประเภท และประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา บริษัทดําเนินธุรกิจมากวา 80 ป 
เก็บขอมูลสถิติไวจํานวนมาก และในปจจุบัน บริษัทมีนักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการคํานวณอัตราเบ้ีย
ประกันภัย และรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําเปนสถิติและรายงานใหฝายบริหารพิจารณาประกอบการดําเนินธุรกิจ  
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นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามถึงแนวโนมการควบรวมกิจการในภาวะที่มีการ
แขงขันสูง ซึ่งประธานกรรมการไดชี้แจงวาปจจุบันมีบริษัทประกันภัยจํานวน 63 บริษัท โดยในชวง 5 ปที่มีผาน ไดปด
กิจการไปประมาณ 6-7 บริษัท ในปจจุบันเห็นวาการควบรวมเปนไปไดยาก เน่ืองจากบริษัทขนาดเล็กมีสวนแบงทาง
การตลาดนอย ไมคุมคากับการควบรวม สวนบริษัทขนาดกลางจะไมควบรวมกันเอง สําหรับบริษัทเล็กอาจตองหาบริษัท
ตางประเทศเขามาซ้ือกิจการ 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม
แลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีได      
เขารวมประชุม 

ปดประชุมเวลา 15.59 น. 
  
 
 
                                                            ลงชื่อ                                                         ประธานท่ีประชุม  
                          (นายสุจินต หว่ังหลี) 


