
      

ที� สน.ผ.002/2561 

       วนัที� 22 มีนาคม 2561 

 

เรื�อง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (ครั� งที� 86) 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1. สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 (ครั� งที� 85) 

2. รายงานประจาํปี 2560 และงบการเงินประจาํปี 2560 (ซีดีรอม) 

3. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนาํมาแสดงในวนัประชุม) 

4. ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ  31 ธนัวาคม 2560 

5. ประวติัของบุคคลที�ไดร้ับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั�งเป็นกรรมการ 

6. รายละเอียดผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี 

7. เอกสารหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

8. ขอ้มูลกรรมการที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.     

10. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

11. แผนที�สถานที�จดัการประชุมผูถื้อหุน้ 

12. แบบขอหนงัสือรายงานประจาํปี 

13. ซองธุรกิจตอบรับ 

 ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) หรือ NKI (“บริษทั”) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2561 (ครั� งที� 86) ในวนัที� 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อล บางกอกคลบั ชั�น 28 สาธรซิตี�ทาวเวอร์ เลขที� 

175 ถนนสาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี�  

วาระที�  1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครั� งที� 85) 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 (ครั� งที� 85) เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 และ

ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนด รวมทั�งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัแลว้ ตามสิ� งที�ส่ง      

มาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2560 (ครั� งที� 85) ซึ� งจัดประชุมเมื�อวนัที�  27 เมษายน 2560 มีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว 

วาระที�  2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 38 ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี

พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา ดงัปรากฏในรายงานประจาํปี 2560 ตาม

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 และผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4  
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560 ให้ที�

ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ    

วาระที�  3  พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ง บ แ ส ด ง ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น แล ะ ง บ กํ า ไร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ ป ร ะ จํ า ปี  สิ� น สุ ด                                            

วันที� 31 ธันวาคม 2560 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 ที�กาํหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดของรอบบญัชีของ

บริษทั ซึ� งเมื�อผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ให้เสนอต่อผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี เพื�อพิจารณาอนุมติั    

ดงัปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2560 ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  เห็นว่างบการเ งินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซึ� งไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัว่ามีความ

ถูกตอ้งในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

อนุมติังบการเงินดงักล่าว 

วาระที�  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไรของบริษัทเพื�อจ่ายปันผล    

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไว ้

เป็นทุนสํารอง จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทักาํหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 

40 ของกาํไรสุทธิ และบริษทัตอ้งไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม โดยบริษทัไดจ้ดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองครบร้อยละ 10  

ของทุนจดทะเบียนตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร

ของบริษทั  โดยจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 59,500,000 บาท หรือ มูลค่า 1.80 บาทต่อหุ้น ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 53.68 

ของกาํไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัที�กาํหนดใหจ้่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ โดยจะ

จ่ายจากกาํไรสะสม และจ่ายในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด ดงันี�  

 จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 

จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั ในอตัรา 33 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สําหรับจาํนวนหุ้น 33,000,000 

หุน้ รวมเป็นหุน้ปันผลทั�งสิ�นจาํนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั�งสิ�น 10,000,000 

บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงั

การจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท 

 จ่ายเป็นเงินสด 

จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท สําหรับจาํนวนหุน้ 33,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

จาํนวน 49,500,000 บาท 

กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและสิทธิรับปันผล (Record Date) ในศุกร์ที� 9 มีนาคม 2561 

และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที� 18 พฤษภาคม 2561 ทั�งนี� สิทธิในการรับปันผลยงัไม่แน่นอน ตอ้งรอรับการอนุมติัจากที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ 
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รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

กาํไรสุทธิ (บาท) 110,649,277 34,022,277 49,680,510 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (1) 3.35 1.03 1.55 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร (บาท) 1,058,789,835 985,072,273      1,027,650,965  

จาํนวนหุน้ (หุน้) 33,000,000 33,000,000 32,000,000 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.80 1.00 2.31 

 จ่ายเป็นเงินสดต่อหุน้ (บาท) 1.50 1.00 2.00 

 จ่ายเป็นหุน้ปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.30 - 0.31 

รวมจาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 59,500,000 33,000,000 74,000,000 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 53.68 97.00 148.95 

หมายเหตุ  (1)  การคาํนวณกาํไรสุทธิต่อหุน้ไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัที�ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่า

การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ�มตน้ของปีแรกที�เสนอ 

วาระที�  5 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   การจ่ายปันผลโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียดที�เสนอในวาระที� 

4 บริษทัจาํเป็นตอ้งเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,000,000 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความจาํเป็นและเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที�

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 330,000,000 บาท ซึ� งประกอบดว้ยหุ้นสามัญ

จาํนวน 33,000,000 หุ้น เป็น 340,000,000 บาท ซึ� งประกอบดว้ยหุ้นสามญัจํานวน 34,000,000 หุ้น โดยเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 

10,000,000 บาท ดว้ยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

ซึ� งผูถื้อหุน้ที�ไดร้ับจดัสรรหุน้ปันผลจะไดป้ระโยชน์จากสิทธิที�จะไดร้ับเงินปันผลอีกในอนาคต 

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งเขา้ร่วม

ประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136    

วาระที� 6    พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที�  5 บริษัท

จาํเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 

4  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน ดงันี�  

ขอ้ 4   ทุนจดทะเบียนจาํนวน  340,000,000  บาท  (สามร้อยสี� สิบลา้นบาท) 

  แบ่งออกเป็น                 34,000,000  หุน้    (สามสิบสี�ลา้นหุน้) 

      มูลค่าหุน้ละ                                    10  บาท  (สิบบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

      หุน้สามญั                         34,000,000 หุน้    (สามสิบสี�ลา้นหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                                     -   หุน้   (ศูนยหุ์น้) 
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การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งเขา้ร่วม

ประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31    

วาระที� 7    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  การเพิ�มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,000,000 หุ้น ตามที�เสนอให้ที�

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาในวาระที� 5 เป็นการเพิ�มทุนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อจดัสรรไวจ้่ายเป็นหุน้ปันผล จาํนวนไม่เกิน 1,000,000 

หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราส่วน 33 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

และพิจารณาอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เหลือหลงัจากการจดัสรรหุน้ปันผล ใหแ้ก่กองทุนสํารองเลี� ยงชีพเครือนวกิจประกนัภยั 

ซึ� งจดทะเบียนแลว้ ในราคาไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด โดยคาํนวณจากราคาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของราคาหุ้นบริษทัที�ซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ยอ้นหลงั 7-15 วนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย ทั�งนี�  เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่สมาชิกกองทุนฯ ซึ� งเป็น

พนักงานของบริษทั โดยกองทุนดงักล่าว เป็นกองทุนฯเฉพาะพนักงานบริษทั บริหารกองทุนโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน     

ทิสโก ้จาํกดั 

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งเขา้ร่วม

ประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136    

วาระที� 8    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2561 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที� เหมาะสมที�จะรักษากรรมการที� มี

คุณสมบติัที�ตอ้งการ โดยอตัราดงักล่าวอยูใ่นระดบัที�ใกลเ้คียงกบับริษทัอื�นซึ� งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และพิจารณาจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัดว้ย รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประกอบดว้ย 2 รูปแบบ คือ (1) ค่าบาํเหน็จกรรมการ เป็นอตัราส่วน  

ร้อยละ 5 ของเงินปันผล (2) ค่าเบี�ยประชุม สําหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยที�เขา้ประชุม โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-

สรรหาและธรรมาภิบาลเสนอใหที้�ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการตามรูปแบบและในอตัราเดิม ดงันี�  

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1.  ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) (1) 2,975,000 1,650,000 3,700,000 

     จาํนวนกรรมการ (คน) 13 13 13 

2.  ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั� ง/คน)    

    2.1  คณะกรรมการบริษัท    

-  ประธาน 30,000 30,000 30,000 

-  กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

    2.2  คณะกรรมการชุดย่อย    

 คณะกรรมการตรวจสอบ    

-  ประธาน  

-  กรรมการ 

30,000 

20,000 

30,000 

20,000 

30,000 

20,000 
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 คณะกรรมการชุดย่อยอื�นไดแ้ก่  

1) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล 

2) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

3) คณะกรรมการลงทุน 

   

-  ประธาน  20,000 20,000 20,000 

-  กรรมการ 10,000 10,000 10,000 

3.  สิทธิประโยชน์อื�น ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ :  (1) จ่ายสําหรับกรรมการทั�งคณะ โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารไดร้ับในอตัรา 2.0 เท่า ของจาํนวน

ที�จ่ายใหก้บักรรมการ  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน-              

สรรหาและธรรมาภิบาล เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามที�เสนอ 

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งเขา้ร่วม

ประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

วาระที� 9    พิจารณาอนุมัติเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบับริษทั 

ขอ้ 17 ซึ� งกําหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจําปี เป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั�งหมด ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (ครั� งที� 86) นี�  มีกรรมการบริษทัที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.  นายประมนต์ สุธีวงศ ์          กรรมการอิสระ 

2.  นายชาน ซู ลี                  กรรมการอิสระ 

3. นายวฒิุชยั หว ั�งหลี              กรรมการ 

4. นางสาวจิตตินนัท ์ หว ั�งหลี   กรรมการ 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวติักรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระทั�ง 4 ท่าน 

ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 ทั�งนี�  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการพิจารณาแต่งตั�งเป็นกรรมการตั�งแต่

วนัที� 19 กนัยายน 2560 ถึง วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ผลปรากฏว่าเมื�อพน้เวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอ

บุคคลใดเพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการซึ� งไม่รวมความเห็นของกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า

กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 4 ท่าน ซึ� งไดแ้ก่ นายประมนต ์สุธีวงศ ์นายชาน ซู ลี นายวฒิุชยั หว ั�งหลี และนางสาวจิตตินันท ์

หว ั�งหลี เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และไดป้ฏิบติัหน้าที�ในฐานะกรรมการในช่วงที�

ผา่นมาอยา่งเตม็ที�และมีประสิทธิภาพ รวมทั�งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  นายประมนต์ สุธีวงศ ์

และนายชาน ซู ลี ซึ� งเป็นกรรมการอิสระที�ดาํรงตาํแหน่งต่อเนื�องกนัมาเกินกวา่ 9 ปี สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั� งไดน้ําความรู้และประสบการณ์มาให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

ประกอบกบัการสรรหากรรมการรายใหม่ที�มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกนัภยัค่อนขา้งยาก คณะกรรมการจึงเห็น

ควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั�งกรรมการทั�ง 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
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วาระที�  10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2561 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับ                       

บริษัทข้อ 38 ซึ� งกําหนดให้ที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปีแต่งตั� งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีแลว้ มี

ความเห็นวา่ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั มีความเหมาะสม โดยขอ้มูลผูส้อบบญัชีและขอ้มูลการเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีในปีที�

ผา่นมา ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 6  

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที�ประชุม

ผูถื้อหุ้นแต่งตั�ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4499 หรือ นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 

4712 หรือนางสาวรัชดา ยงสวสัดิ� วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4951 แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัสําหรับรอบปีบญัชี 2561 และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีจาํนวนรวม 2,175,000 บาท 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตอื�นของสํานกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

วาระที�  11  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� 21/2560 เรื�องการแกไ้ข

เพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีผลบงัคบัใช้เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2560 ซึ� งกาํหนดให้ยกเลิกความใน

มาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (พ.ศ. 2535) เรื�องสิทธิของผูถื้อหุ้นในการร้องขอให้จดัประชุม และให้ใช้ขอ้ความ

ในคาํสั�งฉบบัใหม่นี�แทน ซึ� งเป็นการลดจาํนวนหุน้ที�จะร้องขอใหจ้ดัประชุม  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 

33  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน ดงันี�  

ข้อบังคับที�ใช้ในปัจจุบัน ข้อบังคับที�เสนอให้แก้ไข 

ขอ้ 33.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ

ประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิ�นสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้

เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อ

หุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายไดท้ั� งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ� งมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จ ําหน่ายได้

ทั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม 

ผูถื้อหุ้นเป็นการวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�

ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 33.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ

ประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิ�นสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้

เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร ผูถื้อหุ้น

คนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ

ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใด

กไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้

ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 

 

การลงมติ วาระนี�ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งเขา้ร่วม

ประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31    
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วาระที�  12  เรื�องอื�น  ๆ(ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ รายละเอียดแผนที� สถานที�จดั

ประชุม ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 11โดยบริษทัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั�งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั�งบุคคลอื�น หรือกรรมการของบริษทัตามรายชื�อปรากฏดา้นล่าง เขา้ร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั� งนี�  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  (สิ� งที�ส่งมาดว้ย 9) 

โดยรายละเอียดของบุคคลดงักล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร” ของรายงานประจาํปี ที�ได้จดัส่งให้กับ        

ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) และ “ขอ้มูลกรรมการที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น” (สิ� งที�

ส่งมาดว้ย 8) ทั�งนี�  ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมเอกสารหลกัฐานมายงับริษัท

ล่วงหนา้ ภายในวนัที� 23 เมษายน 2561 หรือส่งมอบต่อเจา้หนา้ที�ลงทะเบียนก่อนเริ�มการประชุม โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ไว ้

ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแลว้ 

รายชื�อกรรมการที�เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี กรรมการอิสระ 

2. นายเกียรติ ศรีจอมขวญั กรรมการอิสระ 

3. นายสุจินต ์ หว ั�งหลี ประธานกรรมการ 

4. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

  

 (นายสุจินต ์หวั�งหลี) 

   ประธานกรรมการ  

แผนกผูถื้อหุน้สัมพนัธ์ 

สํานกักรรมการผูอ้าํนวยการ 

โทรศพัท ์0 2664 7777 ต่อ 1905, 1906  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครั� งที� 85) 

บริษัท นวกจิประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีที� 27 เมษายน 2560 

ณ หอ้งแกรนดฮ์อล บางกอกคลบั ชั�น 28 สาธรซิตี�ทาวเวอร์  

เลขที� 175 ถนนสาธรใต ้ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร  

 

 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 น. 

 นายสุจินต ์หว ั�งหลี ประธานกรรมการ เป็นประธานที�ประชุม (“ประธาน”)   

ประธานกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นพร้อมแจง้ให้ที�ประชุมทราบว่าในวนัที� 9 มีนาคม 2560 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มี

สิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และวนัที� 10 มีนาคม 2560 เป็นวนัรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์โดย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นนั�น บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลว้เป็นเงิน 330,000,000 บาท แบ่งเป็น 

33,000,000 หุน้  

การประชุมครั� งนี�  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั�งที�มาดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวมทั�งสิ�น 105 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้

24,230,474 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 73.43 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด ซึ� งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบั

บริษทัขอ้ 35 ที�กาํหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั�งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั�งหมด 

หมายเหตุ : ณ ตอนเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จาํนวน 104 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้24,230,451 

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 73.43 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 

 จากนั�นประธานกล่าวแนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัที�เขา้ร่วมประชุมเพื�อชี� แจงรายละเอียดและตอบ

ขอ้ซกัถาม รวมทั�งไดเ้ชิญตวัแทนจากบริษทั สํานักงานทนายความ ชัยวธั-บณัฑูรย ์จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื�อให้

การประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั โดยมีรายชื�อดงันี�  

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุจินต ์ หว ั�งหลี    ประธานกรรมการ 

2. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูอ้าํนวยการ 

3. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายประมนต ์ สุธีวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

5. นายนิพล  ตั�งจีรวงษ ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

6. นายวฒิุชยั  หว ั�งหลี   กรรมการ 

7. นางสาวจิตตินนัท ์ หว ั�งหลี กรรมการ 

8. นายเขต หวั�งหลี กรรมการ 

9. นางสาวจารุวรรณ จบัจาํรูญ กรรมการและเลขานุการบริษทั 

กรรมการที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาน ซู ลี  กรรมการอิสระ 

2. นายเกียรติ  ศรีจอมขวญั กรรมการอิสระ 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 
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3. นายพรพงษ ์ พรประภา กรรมการอิสระ 

4. นายทาํนุ หว ั�งหลี กรรมการ 

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 

นางสาวอนุกลู  ฐิติกลุรัตน์ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ กาํกบัดูแลฝ่ายการเงิน 

ผู้สอบบัญชีที�เข้าร่วมประชุม 

นางสาวสมใจ  คุณปสุต บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

ที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม 

นายเดชา มะระพฤกษว์รรณ บริษทั สํานกังานทนายความ ชยัวธั-บณัฑูรย ์จาํกดั 

ก่อนเขา้วาระการประชุม ประธานไดม้อบให ้เลขานุการบริษทั เป็นผูชี้� แจงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน และการนบั

คะแนนเสียง ให้ที�ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคญัดงันี�  

- วาระที�เป็นการเสนอเพื�อทราบ ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งออกเสียงลงมติ  

- ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ซึ� งการออกเสียงลงคะแนน  

ผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้เป็น 1 เสียง  

- การนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นมติของที�ประชุม ยกเวน้วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2560 ซึ� งกฎหมายกาํหนดว่าตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  

2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม 

- กรณีที�ไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื�นนอกเหนือจากที�ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้

ถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรืออนุมติัตามที�เสนอ 

- วาระใดที�ผูถื้อหุน้ตอ้งการใชสิ้ทธิออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกความเห็นพร้อมลงนามในใบ

ลงคะแนนที�บริษทัมอบใหข้ณะลงทะเบียน และยกมือเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ไปรับใบลงคะแนน 

- บริษทัจะนําใบลงคะแนนที�ผูถื้อหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจาํนวนเสียงทั� งหมดที� เข้าร่วม

ประชุม ส่วนที�เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในวาระนั�นๆ เพื�อประกาศใหที้�ประชุมทราบและเก็บไวเ้ป็น

หลกัฐาน และตอนปิดประชุม บริษทัจะเก็บใบลงคะแนนทุกวาระจากผูถื้อหุ้นทุกรายที�เขา้ร่วมประชุม โดยขอให ้  

ผูถื้อหุน้วางไวบ้นโต๊ะหรือส่งมอบแก่เจา้หนา้ที� ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

- สําหรับผูร้ับมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศที�แต่งตั�งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูดู้แลรับฝากหุ้น และ    

ผูถื้อหุน้ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ ผูร้ับมอบฉันทะไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงอีก  เนื�องจากบริษทัไดน้ับ

คะแนนเสียงตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

เลขานุการบริษทัแจง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ระหวา่งวนัที� 19 กนัยายน 2559 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้

ผูถื้อหุ้นเสนอเรื� องที� เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น และ/หรือ เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั�งเป็น

กรรมการ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และขั�นตอนที�บริษทักาํหนด ซึ� งไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั แต่เมื�อสิ�นสุดกําหนดระยะเวลาการรับเรื�อง

ดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเลือกตั�งเป็นกรรมการ 

หลงัจบการชี�แจง ประธานจึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวด้งันี�  
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วาระที� 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 (ครั� งที� 84) ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 21 เมษายน 2559 

 ประธานขอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที�  21 

เมษายน 2559 โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯในครั� งนี�แลว้   

 ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอขอแก้ไข 

ประธานจึงกล่าวสรุปมติที�ประชุม 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 (ครั� งที� 84) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

เห็นดว้ย 24,230,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที� 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

 ประธานมอบหมายให้นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ รายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื�อรับทราบ  

 นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร รายงานว่า ธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 2559 มีอตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 1.21 ลดลงจากปี 

2558 เพียงเลก็นอ้ย เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั มูลค่าการส่งออกลดลง และราคาสินคา้ภาคการเกษตรตกตํ�า โดยในปี 2559 

เบี�ยประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัวินาศภยัมีประมาณ 2 แสนลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปี 2558 โดยเบี� ยประกนัภยัรถยนต์ และภยั

เบด็เตลด็มีอตัราการเติบโตเพิ�มขึ�นเลก็นอ้ย ในขณะที�เบี�ยประกนัอคัคีภยัและภยัทางทะเลและขนส่งลดลง โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

ประเภทภัย เบี�ยประกนัภัย (ล้านบาท) เพิ�ม / ลด จากปี 2558 (ร้อยละ) 

อคัคีภยั 10,233 (2.40) 

ภยัทางทะเลและขนส่ง 5,268 (1.41) 

ภยัรถยนต ์ 122,188 1.46 

ภยัเบด็เตลด็ 74,124 1.50 

รวม 211,813 1.21 

 ในปี 2559 บริษทัมีอตัราการเติบโตของเบี�ยประกนัภยัติดลบร้อยละ 15.73 ซึ� งตํ�ากว่าปี 2558 และตํ�ากว่าอตัราการเติบโต

ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม แต่บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที�ร้อยละ 417 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ที�สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กาํหนดไวที้�ร้อยละ 140  

จากนั�นไดร้ายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558 ดงัรายละเอียดที�ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจาํปี 2559 ซึ� งไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯในครั� งนี�แลว้ โดยสรุปได ้ดงันี�           

หน่วย: ลา้นบาท 

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

 1.  เบี�ยประกนัภยัรับทั�งสิ�น 2,839.04 3,368.93 

 2.  เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายได ้ 2,547.95 2,428.50 

 3.  ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,786.69 1,528.09 

 4.  กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั หลงัหักค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน 

 5.  กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายไดอื้�น 

(139.59) 

210.93 

(135.91) 

263.05 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 

 6.  กาํไรสุทธิ  67.29 108.94 

 7. สินทรัพยร์วม 5,532.20 5,623.14 

 8. หนี� สินรวม 3,436.21 3,558.23 

 9. ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 2,095.99 2,064.91 

10. อตัรากาํไรขั�นตน้ (ร้อยละ) 8.54 9.84 

11. อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 2.31 3.85 

12. อตัราผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 3.23 5.22 

 ในปี 2560 บริษทัไดป้รับโครงสร้างการบริหารงานภายในบริษทั และยงัคงดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี 2558-2562 

โดยบริษทัจะปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ดา้นการประกนัภยัรถยนต์ ดว้ยการคดัเลือกคู่คา้และลูกคา้ที�มีคุณภาพ กาํหนดนโยบายและแผนงาน 

เพื�อลดอตัราค่าสินไหมทดแทน บริษทัมุ่งเนน้การประกนัภยัที�สามารถสร้างศกัยภาพและโอกาสในการทาํกาํไรใหก้บับริษทัไดม้ากที�สุด 

และพยายามปรับปรุงระบบการทาํงาน เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ และลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานต่างๆ  

 บริษทัมีเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ โดยในปี 2556 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมในโครงการ “แนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” และไดร้ับการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทุจริต เมื�อวนัที� 16 ตุลาคม 2558 ซึ� งบริษทัไดสื้�อสารใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายไดร้ับทราบนโยบาย และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด 

โดยเผยแพร่นโยบายดงักล่าวในสื�อประชาสัมพนัธ์ของบริษทั ระบุเงื�อนไขเรื�องการต่อตา้นการทุจริตในสัญญาทางการคา้ และจดัอบรม

ใหพ้นกังานใหม่ และพนกังานปัจจุบนัรับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว โดยในปีที�ผ่านมา บริษทัไดจ้ดัอบรม

ใหพ้นกังานที�สํานกังานใหญ่และสาขารวม 4 ครั� ง 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื�อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ�มเติมแล้ว 

ประธานไดแ้จง้วา่วาระนี� เป็นการเสนอเพื�อรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ  

ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

วาระที� 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิ�นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2559 

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ ขอให้ที�ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ที�ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชี

ของบริษทั และผา่นการพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ รายละเอียดของงบการเงินไดจ้ดัส่ง

ไปใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯในครั� งนี�แลว้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื�อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ�มเติมแล้ว 

ประธานจึงกล่าวสรุปมติที�ประชุม 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�    

เห็นดว้ย 24,230,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที� 4     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไรของบริษัท เพื�อจ่ายปันผล 

ประธานมอบหมายให้ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ เป็นผูน้ําเสนอ

รายละเอียด 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการกล่าวชี�แจงต่อที�ประชุมว่า ณ สิ�นปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

แสดงผลกาํไรสุทธิเท่ากบั 67.29 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรสุทธิต่อหุ้น 2.04 บาท โดยในปี 2559 บริษทัไดเ้ปลี�ยนวิธีการคาํนวณอตัราการ

จ่ายเงินปันผล จากเดิมที�คาํนวณจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เป็นคาํนวณจากกาํไรสุทธิตาม     

งบการเงินเฉพาะกิจการ เนื�องจากในปี 2559 บริษัทไม่ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ใหซื้�อหุน้เพิ�มทุนของบริษทั ฟอลคอนประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“ฟอลคอน”) จึงส่งผลให้สัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวของบริษทั ลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนของฟอลคอน และบริษทัตอ้งเปลี�ยน

สถานะการจดัประเภทเงินลงทุน จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนทั�วไป บริษทัจึงไม่มีการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน ซึ� ง

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตั�งแต่วนัที� 30 มีนาคม 2559 และการคาํนวณกาํไรสุทธิต่อหุ้นไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัที�ใช้ใน

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ�มตน้ของปีแรกที�เสนอ 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสํารองจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) โดย ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีเงินสํารองตามกฎหมายจาํนวน 

33 ลา้นบาท ซึ� งครบเป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที�กฎหมายกาํหนด ดงันั�น จึงไม่ตอ้งตั�งเงินสํารองตามกฎหมายจากผล

ประกอบการประจาํปี 2559 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของบริษัท และต้องไม่ มีผล

ประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปันผล โดยจดัสรรจากกําไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท 

สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 33 ลา้นหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 33 ลา้นบาท ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 49.04 ของกาํไรสุทธิ โดยจะจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏรายชื�อ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที� 10 มีนาคม 2560 

และกาํหนดการจ่ายปันผล ในวนัที� 19 พฤษภาคม 2560 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทั เป็นดงันี�  

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล (1) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

กาํไรสุทธิ (บาท) 67,286,223 108,942,140 217,506,124 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (2) 2.04 3.30 6.59 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร (บาท) 929,847,678 939,162,424 935,890,557 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 33,000,000 32,000,000 31,000,000 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.00 2.31 3.32 

 จ่ายเป็นเงินสดต่อหุน้ (บาท) 1.00 2.00 3.00 

 จ่ายเป็นหุน้ปันผลต่อหุน้ (บาท) - 0.31 0.32 

รวมจาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 33,000,000 74,000,000 103,000,000 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 49.04 67.93 47.35 

หมายเหตุ  (1) ในปี 2559 บริษทัไดเ้ปลี�ยนวิธีการคาํนวณอตัราการจ่ายเงินปันผล จากเดิมที�คาํนวณจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินซึ� ง

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เป็นคาํนวณจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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(2) การคาํนวณกาํไรสุทธิต่อหุน้ไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญัที�ใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้น

ปันผลไดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ�มตน้ของปีแรกที�เสนอ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื�อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ�มเติมแล้ว 

ประธานจึงกล่าวสรุปมติที�ประชุม 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไรประจาํปี 2559 ตามที�คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของ          

ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

เห็นดว้ย 24,230,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 

ประธานมอบหมายให ้นายประมนต ์สุธีวงศ ์ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหา และ ธรรมาภิบาล เป็นผูน้ํา

เสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาลแจง้ว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้

อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรมและคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั ซึ� งปัจจุบนัรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย  

2 รูปแบบคือ (1) ค่าบาํเหน็จกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล และ (2) ค่าเบี� ยประชุมสําหรับกรรมการที� เข้าประชุม โดย

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เสนอที�ประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนตามรูปแบบและอตัราเดิม ดงันี�  

1) ค่าบาํเหน็จกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 จาํนวนเงิน 1.65 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของเงิน

ปันผล โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารจะได้รับในอัตรา 2 เท่าของจํานวนที�จ่ายให้

กรรมการ 

2) ค่าเบี�ยประชุมในปี 2560 สําหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม ดงันี�  

2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  -  ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั� ง 

    - กรรมการ            20,000 บาท/ครั� ง/คน 

2.2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานกรรมการ        30,000  บาท/ครั� ง 

  -     กรรมการ  20,000 บาท/ครั� ง/คน 

2.3) การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยอื�น ไดแ้ก่ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการลงทุน 

  -     ประธานกรรมการ               20,000 บาท/ครั� ง 

  -     กรรมการ        10,000 บาท/ครั� ง/คน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื�อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ�มเติมแล้ว 

ประธานจึงกล่าวสรุปมติที�ประชุม 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่า 

2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
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เห็นดว้ย 24,230,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที� 6    พิจารณาอนุมัติเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

ประธานมอบหมายให ้นายประมนต ์สุธีวงศ ์ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล เป็นผูน้ํา

เสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาลแจง้ว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและ

ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ที� 17 กาํหนดให้กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจะตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามญั     

ผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งนี�  มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ซึ� งเป็นกรรมการ   

3 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดงันี�   

1)   นายสุจินต ์ หว ั�งหลี กรรมการ 

2)   นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการ 

3)   นายเขต หว ั�งหลี กรรมการ 

4)   นายเกียรติ ศรีจอมขวญั กรรมการอิสระ 

5) นายพรพงษ ์  พรประภา กรรมการอิสระ  

บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-

สรรหาและธรรมาภิบาล เป็นผูท้าํหน้าที�สรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการที�มีคุณสมบติั

หลากหลาย ที�เป็นประโยชน์กบับริษทั รวมทั�งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหน้าที� การแต่งตั�งกรรมการที�ครบ

วาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งซํ� า บริษัทมีกลไกในการประเมินการทําหน้าที�ของกรรมการที�ครบวาระนั� น เพื�อเสริมสร้างความ

รับผิดชอบต่อหนา้ที�กรรมการ และใหม้ั�นใจวา่มีความเหมาะสมที�จะไดร้ับการต่อวาระ  

 กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบติัตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบญัญัติประกันวินาศภัย เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที� เป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ มีความตั�งใจและมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งตรงไปตรงมา และเป็นอิสระ

จากฝ่ายจดัการ และกลุ่มที�มีผลประโยชน์อื�น รวมทั�งสามารถอุทิศเวลาให้บริษทัไดอ้ย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าที�

ตามความรับผิดชอบ 

บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระ เช่นเดียวกบัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ซึ� งกาํหนดไวว้่าตอ้งถือหุ้น

ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต

กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ กบับริษทั ไม่เป็นกรรมการที�เป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น ไม่ประกอบ

กิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั และไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

ทั�งนี�  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

เสนอบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการของบริษทั ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัซึ� งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียใน

วาระนี�  ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล มีความเห็นว่ากรรมการที�ตอ้งออก

ตามวาระทั�งหมด เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ไดป้ฏิบติัหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นมา

โดยตลอด จึงขอเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั�งกรรมการทั�ง 5 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีก

วาระหนึ� ง สําหรับประวติัโดยย่อของกรรมการทั�ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบทา้ยคาํบอกกล่าวเรียกประชุมที�ไดส่้งไปให้แก่ผู ้   

ถือหุน้ และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้มูลเพิ�มเติมของกรรมการ 3 ท่าน ดงันี�  
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1) นายสุจินต ์หวั�งหลี ซึ� งไดร้ับการเสนอชื�อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�เกี�ยวเนื�อง

กบัธุรกิจของบริษทั โดยเป็นที�ปรึกษาของบริษัท ฟอลคอน ประกนัภัย จํากดั (มหาชน) แต่ไม่ได้มีส่วนร่วม

ตดัสินใจในการบริหารงานของบริษทัดงักล่าว 

2) นายเกียรติ ศรีจอมขวญั ซึ� งไดร้ับการเสนอชื�อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ มีธุรกรรมกบับริษทั ที�เป็น

รายการธุรกิจปกติและสนบัสนุนธุรกิจปกติ ซึ� งความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นที�เป็นอิสระ

ในฐานะกรรมการอิสระ บริษัทได้อาศัยความรู้และประสบการณ์ของนายเกียรติ เพื�อประโยชน์ด้านธุรกิจ

ประกนัภยัรถยนตข์องบริษทั รวมทั�งนายเกียรติมีคุณสมบติัครบถว้นตามคาํนิยามของกรรมการอิสระ 

3) นายพรพงษ์ พรประภา ซึ� งได้รับการเสนอชื�อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผูมี้ความรู้และ

ประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั รวมทั�งมีคุณสมบติัครบถว้นตามคาํนิยามของกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลแจง้วา่ เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

และเพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการไดอ้ย่างอิสระ จึงได้เชิญกรรมการที�ได้รับเสนอชื�อให้เลือกตั�งเป็น

กรรมการออกจากหอ้งประชุม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มูลของกรรมการที�ไดร้ับการเสนอชื�อ

เพิ�มเติม และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

นางสาวนริญญา มหกาญจน์ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ได้สอบถามถึงความเห็นของบริษทัเรื�องความเป็นอิสระของ

กรรมการอิสระที�ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกิน 9 ปี และขอใหก้รรมการอิสระที�ไดร้ับการเสนอชื�อให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดแ้สดง

วิสัยทศัน์เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาลได้ชี� แจงให้ทราบว่า คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาลตระหนักดีเรื� องวาระการดํารงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ และเห็นชอบกับการสับเปลี�ยน

กรรมการ และมีนโยบายที�จะสรรหากรรมการอิสระรายใหม่ รวมทั�งจะพิจารณาเพิ�มจาํนวนกรรมการอิสระดว้ย 

เนื�องจากนายเกียรติ ศรีจอมขวญั และนายพรพงษ์ พรประภา ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม จึงไม่อาจแสดงวิสัยทัศน์ในที�

ประชุมได ้แต่จะใหแ้สดงวิสัยทศัน์ภายหลงั และเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้ับทราบ อย่างไรก็ดี ที�ผ่านมากรรมการอิสระทั�ง 2 ท่าน มีความ

เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และแสดงความคิดห็นอยา่งตรงไปตรงมา 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติมแลว้ ประธานจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล และ

กล่าวสรุปมติที�ประชุม 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติเลือกกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดงันี�  

1) นายสุจินต ์หวั�งหลี (กรรมการ) 

 เห็นดว้ย 22,909,272 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.29 

 ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง 3,321,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.71 

2) นายปิติพงศ ์พิศาลบุตร (กรรมการ) 

 เห็นดว้ย 24,099,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46 

 ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง 131,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.54 

3) นายเขต  หว ั�งหลี (กรรมการ) 

 เห็นดว้ย 24,159,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.71 
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 ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 งดออกเสียง 70,673 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 

4) นายเกียรติ ศรีจอมขวญั (กรรมการอิสระ) 

 เห็นดว้ย 24,190,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 

 ไม่เห็นดว้ย 133 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 39,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 

5) นายพรพงษ ์พรประภา (กรรมการอิสระ) 

 เห็นดว้ย 24,230,341 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย 133 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที� 7    พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560 

ประธานมอบหมายให้ นายปิติพงศ์ พิศาลุบตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ เป็นผูน้ําเสนอ

รายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ แจง้ต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอผูส้อบบญัชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีบริษัท ซึ� งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากคุณภาพของงาน คุณสมบติั และความเป็นอิสระ โดยให้คนใดคนหนึ� งเป็นผูต้รวจสอบ

และลงนามในรายงานการสอบบญัชีบริษทัประจาํปี 2560 ดงัรายนามต่อไปนี�  

1) นางสาวสมใจ คุณปสุต     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที�  4499 

เคยสอบบญัชีให้บริษทัเป็นเวลา 3 ปี ในปี 2557 – 2559 

2) นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4172 

เคยสอบบญัชีให้บริษทัเป็นเวลา 5 ปี ในปี 2552 - 2556 

3) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ� วาณิชย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4951 

 ไม่เคยสอบบญัชีให้บริษทั   

 ผูส้อบบญัชีทั�ง 3 คน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษทั บริษัทร่วม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�

เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

สําหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั ได้เสนอเป็นจาํนวนเงินรวม 2.095 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียด ดงันี�                           หน่วย: บาท 

รายละเอยีด 2560 2559 2558 

1.  ค่าสอบบัญชี    

     -  ค่าสอบบญัชีประจาํปี 800,000 740,000 700,000 

     -  ค่าสอบบญัชีประจาํไตรมาส (3 ไตรมาส) 630,000 600,000 540,000 

รวม 1,430,000 1,340,000 1,240,000 

2.  ค่าบริการอื�น    

       สอบทานและตรวจสอบรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามขอ้กาํหนดของ คปภ.    

          -  สําหรับงวด สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  155,000 144,000 144,000 

          -  สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 430,000 390,000 390,000 
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รายละเอยีด 2560 2559 2558 

       สอบทานสัญญาประกนัภยัตาม IFRS4* - 100,000 - 

   สอบทานขอ้มูลรายงานประจาํปี 80,000 - - 

รวม 665,000 634,000 534,000 

รวมทั�งสิ�น 2,095,000 1,974,000 1,774,000 

 หมายเหตุ :  * การสอบทานสัญญาประกนัภยัตาม IFRS4 ดาํเนินการเฉพาะปี 2559 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื�อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ�มเติมแล้ว 

ประธานจึงกล่าวสรุปมติที�ประชุม 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั� งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4499 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4172 หรือ นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ� วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4951 แห่งบริษทั 

สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 เป็นจาํนวน

เงินรวม 2.095 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

เห็นดว้ย 24,230,474 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที� 8    เรื�องอื�น  ๆ

ประธานได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า บริษัทมุ่งมั�นที�จะดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลและ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งส่งผลใหบ้ริษทัไดร้ับผลการประเมิน ดงันี�  

1) ผลการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจําปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” โดยเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัเพียงแห่งเดียวที�ไดร้ับผลการประเมินในระดบัดีเลิศ 

2) ผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อยู่ในเกณฑ ์ 

“ดีเยี�ยม” ซึ� งไดร้ับติดต่อกนัเป็นปีที� 10 

นอกจากนั�น บริษทัยงัใหค้วามสําคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที�กาํกบัดูแลบริษทั และ

ในฐานะของสถาบนัการเงิน บริษทัไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบญัญติัต่อตา้นการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายลา้งสูง โดยไดก้าํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติั

ต่างๆ ตามกฎหมาย 

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื�อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ�มเติมแล้ว 

ประธานจึงกล่าวสรุปมติที�ประชุม 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื�องอื�นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

ปิดประชุมเวลา 14.55 น. 

  

 

                                                            ลงชื�อ                                                         ประธานที�ประชุม  

                          (นายสุจินต ์หวั�งหลี) 
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ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 

 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หน่วย 
งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

2560 2559 2558 

ฐานะการเงิน      

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท         5,164.95          5,587.42          5,697.12  

หนี� สินรวม ลา้นบาท         2,992.53          3,436.21          3,558.22  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  ลา้นบาท         2,172.42          2,151.22          2,138.90  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ ลา้นบาท         2,905.52          3,111.99          3,314.90  

เงินปันผลต่อหุน้  บาท                 1.80                  1.00                  2.31  

จาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ หุน้     33,000,000      33,000,000      32,000,000  

จาํนวนหุน้ที�จดทะเบียน  หุน้     33,000,000      33,000,000      32,000,000  

ผลประกอบการ      

เบี�ยประกนัภยัรับทั�งสิ�น  ลา้นบาท         2,635.82          2,839.04          3,368.93  

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ  ลา้นบาท         2,010.22          2,199.55          2,816.43  

เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายได ้ ลา้นบาท         2,086.21          2,547.95          2,428.50  

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ ลา้นบาท             179.93              147.83              136.71  

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ  ลา้นบาท         1,350.34          1,786.69          1,528.09  

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัรวมค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน ลา้นบาท         2,296.14          2,835.37          2,701.12  

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั  

หลงัหกัค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน 
ลา้นบาท (30.00) (139.59) (135.91) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายไดอื้�น ลา้นบาท             159.53              177.67              203.79  

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ ลา้นบาท             129.53                38.08                67.88  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ลา้นบาท               18.88                  4.05                18.20  

กาํไรสุทธิ  ลา้นบาท             110.65                34.03                49.68  

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.39 1.32 1.34 

อตัราส่วนหมุนเวียนเบี�ยประกนัภยัคา้งรับ วนั 54 57 46 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร      

อตัราการรับเสี� ยงภยัไวเ้อง ร้อยละ 76.27 77.47 83.60 

อตัราค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ 64.73 70.12 62.92 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 
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ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หน่วย 
งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

2560 2559 2558 

อตัรากาํไรขั�นตน้ ร้อยละ 14.01 8.54 9.84 

อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั  ร้อยละ 45.34 41.16 48.30 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 5.38 6.48 7.76 

อตัราเบี�ยประกนัรับสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า                 0.93                  1.03                  1.28  

อตัรากาํไรสุทธิ  ร้อยละ 4.56 1.17 1.75 

อตัราผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้  ร้อยละ 5.12 1.59 2.26 

กาํไรสุทธิต่อหุน้* บาท                 3.35                  1.03                  1.51  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน      

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 2.06 0.60 0.92 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ เท่า                 0.45                  0.52                  0.52  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า                 1.38                  1.60                  1.66  

อตัราหนี� สินจากการรับประกนัภยัต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า                 0.99                  1.13                  1.21  

อตัราส่วนเงินสํารองเพื�อการเสี�ยงภยัต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า                 0.66                  0.72                  0.84  

อตัราส่วนเงินสํารองเพื�อการเสี�ยงภยัต่อสินทรัพยร์วม  ร้อยละ 27.70 27.72 31.64 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ ร้อยละ 53.68 97.00 148.95 

หมายเหตุ   * การคาํนวณกาํไรสุทธิต่อหุน้ ไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัที�ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้น

ปันผลไดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ�มตน้ของปีแรกที�เสนอรายงาน 
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หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

 

 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เป็นผูท้าํหน้าที�สรรหากรรมการ ทดแทนกรรมการที�ครบวาระ 

ลาออก หรือทดแทนตาํแหน่งที�วา่งลงดว้ยเหตุผลอื�น 

นโยบายและหลกัการพิจารณา 

1) คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการที�มีคุณสมบติัหลากหลาย ทั�งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ

ดา้นที�เป็นประโยชน์กบับริษทั รวมทั�งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหน้าที� เพื�อเสริมสร้างให้บริษทัมี

คณะกรรมการที�เขม้แขง็ 

2) ทาํใหไ้ดบุ้คคลที�เป็นอิสระและมีคุณสมบติัเหมาะสม มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอย่างน้อยสําหรับส่วนที�เป็นกรรมการ

อิสระ 

3) ในกรณีการแต่งตั�งกรรมการที�ครบวาระเขา้ดาํรงตาํแหน่งซํ� า ควรมีกลไกในการประเมินการทาํหน้าที�ของกรรมการที�

ครบวาระนั�นก่อนดว้ย เพื�อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที�กรรมการ และให้มั�นใจว่ากรรมการที�ดีเท่านั�น    จึงจะ

ไดร้ับการต่อวาระ 

คุณสมบติัของกรรมการ 

1) มีคุณสมบัติตามที�กฎหมายกําหนด (เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย ์                       

และตลาดหลกัทรัพย ์และพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั) 

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ มีความตั�งใจและมีจริยธรรม ในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

3) สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มที�มีผลประโยชน์อื�นใด 

4) สามารถอุทิศเวลาใหบ้ริษทัที�ตนเป็นกรรมการไดอ้ย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าที�ตามความรับผิดชอบ

ของตน 

ทั�งนี�   บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชื�อบุคคลท่านอื�นเขา้รับการเลือกตั�ง โดยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั      

        

 

 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 
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ประวัติของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้ได้รับการเลือกตั�ง แทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

1. ประวัติของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ 

1.1 นายประมนต์ สุธีวงศ์   

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการอิสระ 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ 23  ปี  

 แต่งตั�งครั� งแรกเมื�อ 29 เมษายน 2537 

 แต่งตั�งครั� งล่าสุดเมื�อ 23 เมษายน 2558 

อาย ุ 78  ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิศวกรรมเครื�องกล University of Kansas  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�กรรมการ - Audit Committee Program 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Compensation Committee  

 - Director Accreditation Program  

 - Role of the Chairman Program  

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท -  กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

- กรรมการตรวจสอบ 

การดํารงตําแหน่งปัจจุบันในกิจการอื�น  

- บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

 - กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

  บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 

- กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  170,498  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 

(ณ 9 มีนาคม 2561) (ถือหุน้โดยคู่สมรส)  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา - ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครั� ง 

 - ประชุมคณะกรรมการบริษทัที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1/1 ครั� ง 

 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั� ง      

 - ประชุมคณะกรรมกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 2/2 ครั� ง 

  



1.2 นายชาน ซู ลี   

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการอิสระ 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ 14  ปี 

 แต่งตั�งครั� งแรกเมื�อ 29 เมษายน 2546 

 แต่งตั�งครั� งล่าสุดเมื�อ 23 เมษายน 2558 

อาย ุ 57  ปี 

สัญชาติ สิงคโปร์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  

 National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 

การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�กรรมการ  Director Accreditation Program 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ 

การดํารงตําแหน่งปัจจุบันในกิจการอื�น  

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

- กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4  แห่ง 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท   325,726 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 

(ณ 9 มีนาคม 2561)  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา - ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครั� ง 

 - ประชุมคณะกรรมการบริษทัที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1/1 ครั� ง 

  



1.3 นายวุฒิชัย หวั�งหลี   

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการ 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ 25  ปี 

 แต่งตั�งครั� งแรกเมื�อ 29 เมษายน 2535 

 แต่งตั�งครั� งล่าสุดเมื�อ 23 เมษายน 2558 

อาย ุ 76  ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ Boston University  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�กรรมการ  Director Accreditation Program 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ 

การดํารงตําแหน่งปัจจุบันในกิจการอื�น  

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

- กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5  แห่ง 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 588,611 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 

(ณ 9 มีนาคม 2561)  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา - ประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/6 ครั� ง 

  



1.4 นางสาวจิตตินันท์ หวั�งหลี   

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั�ง กรรมการ 

จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ 14  ปี 

 แต่งตั�งครั� งแรกเมื�อ 29 เมษายน 2546 

 แต่งตั�งครั� งล่าสุดเมื�อ 23 เมษายน 2558 

อาย ุ 45  ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�กรรมการ Director Accreditation Program 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ 

การดํารงตําแหน่งปัจจุบันในกิจการอื�น  

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

- กิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8  แห่ง 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 225,047 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 

(ณ 9 มีนาคม 2561)   

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที�ผ่านมา - ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/6 ครั� ง 
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2. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื�น หรือบริษัท/ กิจการที�แข่งขัน หรือ เกี�ยวเนื�องกับ

ธุรกิจของบริษัท 

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอื�น 

ที�ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน 

กิจการที�แข่งขัน หรือ

เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจ

ของบริษัท จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายประมนต ์สุธีวงศ ์ 1 

 

-  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 

7 

 

 

ไม่มี 

2. นายชาน ซู ล ี - - 4 ไม่มี 

3. นายวุฒิชยั หวั�งหลี - - 5 ไม่มี 

4. นางสาวจิตตินนัท ์หวั�งหลี - - 8 ไม่มี 

 

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ ซึ�งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

รายชื�อผู้ที�ได้รับเสนอชื�อ  

ซึ�งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายชาน ซู ลี 

การถือหุน้ในบริษทั   

- จาํนวนหุน้ 170,498  หุน้ 325,726  หุน้ 

- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด ร้อยละ 0.52 ร้อยละ 0.99 

เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่

บริษทั/ บริษทัยอ่ย 

ไม่มี ไม่มี 

มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี�  กบับริษทั/ บริษทัในเครือ/ 

บริษทัร่วม/ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจจะมีความขดัแยง้

ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

  

-   เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง 

หรือที�ปรึกษา ที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

ไม่มี ไม่มี 

-   เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ                                                      

(เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที�ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่มี ไม่มี 

-  มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื�อ/ ขายวตัถุดิบ/ สินคา้/ 

บริการ/ การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) โดยระบุขนาดของ

รายการดว้ย 

 ไม่มี 

 

ไม่มี 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

 

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง 

และบุตร รวมทั� งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดร้ับการเสนอให้เป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั โดยพิจารณาจากรายการที�มีมูลค่าตั�งแต่ 20 ลา้นบาท หรือตั�งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของ

บริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงินซึ� งไดร้ับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจควบคุมของ

บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั� งขึ� นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น ซึ� งเป็นผูที้�

เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มี

นยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดร้ับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�

มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

หมายเหตุ บริษทัไดก้าํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
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รายละเอยีดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

 คณะกรรมการบริษทัเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งบุคคลจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทั โดยมีค่าสอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี 2561 ดงัรายละเอียด 

รายชื�อผู้สอบบัญชี 

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4499 หรือ 

2. นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4172 หรือ 

3.  นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ� วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4951  

ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ทั�ง 3 คน ที�ไดร้ับการเสนอชื�อขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ มีส่วนได้

ส่วนเสียกบับริษทั บริษทัร่วม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั รวมทั�ง

มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ� งกาํหนดให้ผูส้อบบัญชีแต่ละคนตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัไม่เกิน 5 รอบบญัชีติดต่อกนั และหากตอ้งการกลบัมาใช้ผูส้อบบญัชีรายเดิม ตอ้งเวน้ช่วงอย่างน้อย 2 

รอบปีบญัชี ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีที�ไดร้ับการเสนอชื�อขา้งตน้ ไดร้ับการแต่งตั�งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ดงันี�  

1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต   เคยไดร้ับการแต่งตั�งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 2557 - 2560 

2. นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย เคยไดร้ับการแต่งตั�งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 2552 - 2556 

3.  นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ� วาณิชย ์ เคยไดร้ับการเสนอชื�อเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 2560 

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการสอบบญัชีประจาํปี 2560 กบับริษทัร่วมแห่งหนึ� งของบริษทั ซึ� งการแสดง

ความเห็นของผูส้อบบญัชีของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัจาํนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษทัร่วม ในงบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดถื้อตามรายงานของผูส้อบบญัชีอื�น ซึ� งเสนอรายงานอยา่งไม่มีเงื�อนไข โดยคณะกรรมการไดดู้แลให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

ค่าตอบแทน   

รายละเอยีด 2561 2560 2559 %  เพิ�ม (ลด) จากปี 

 (บาท) (บาท) (บาท) 2560 2559 

1.  ค่าสอบบัญชี      

-  ค่าสอบบญัชีประจาํปี 880,000 800,000 740,000 10 8 

-  ค่าสอบบญัชีประจาํไตรมาส (3 ไตรมาส) 630,000 630,000 600,000 0 5 

รวม 1,510,000 1,430,000 1,340,000 6 7 

2.  ค่าบริการอื�น      

- ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตาม 

ขอ้กาํหนดของ คปภ. 

 
    

 สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  155,000 155,000 144,000 0 8 

 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 430,000 430,000 390,000 0 10 

- การสอบทานสัญญาประกนัภยัตาม IFRS4* - - 100,000 - (100) 

- ค่าสอบทานขอ้มูลรายงานประจาํปี 80,000 80,000 - 0 100 

รวม 665,000 665,000 634,000 0 5 

รวมทั�งสิ�น 2,175,000 2,095,000 1,974,000 4 6 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

หมายเหตุ :  * การสอบทานสญัญาประกนัภยัตาม IFRS4 ดาํเนินการเฉพาะปี 2559 
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เอกสารหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือขอ้พึงปฏิบติัสําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท    

จดทะเบียนลงวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัที�ดี ซึ� งจะเป็นการสร้างความ

เชื�อมั�นใหเ้กิดขึ�นแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และเพื�อให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความ

โปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือ

ผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื�อให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป ทั� งนี�  บริษทัขอสงวนสิทธิที�จะผ่อนผนัการยื�นแสดง

เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิ� เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามที�บริษทัจะพิจารณาเห็น

เหมาะสม 

1.     ผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 

        1.1  ผู้ถือหุ้นที�มีสัญชาติไทย 

  ก)  บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

 ข)  ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบฉนัทะ และสําเนาบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง 

       (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ับมอบฉนัทะ 

  1.2   ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

ก)  หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

 ข)  ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และสําเนาบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง   

 (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ับมอบฉนัทะ 

2.     ผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 

        2.1  นิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

ก)   สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ข)   สําเนาบตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งนามในหนังสือ 

มอบฉนัทะ พร้อมสําเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ับมอบฉนัทะ 

 2.2 นิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ หรือ Custodian 

ก)   สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  

ข) สําเนาบตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งนามในหนังสือ 

มอบฉนัทะ พร้อมสําเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ับมอบฉนัทะ 

ค)  กรณี Custodian เป็นรับผูม้อบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอาํนาจให้ Custodian และแนบหลกัฐานของผูม้อบอาํนาจ 

และของ Custodian ตาม 2.2 ขอ้ ก) และ ข) รวมทั�งหนงัสือยืนยนัหรือสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ดว้ย 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง                                                                                                                        

ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ 3 วนั ก่อนการประชุมได ้ณ ที�ทาํการของ

บริษทั เลขที� 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนครชั�น 27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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ข้อมูลกรรมการที�เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครั� งที� 86) 

 

รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง อายุ 

(ปี) 

ที�อยู่  ส่วนได้เสียใน

วาระ 

ที�จะพิจารณา 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี กรรมการอิสระ 89 เลขที� 257  ซอยสุขมุวิท 49            

ถนนสุขมุวิท  

แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตคลองเตย   

กรุงเทพมหานคร 10110 

8 

2. นายเกียรติ ศรีจอมขวญั กรรมการอิสระ 81 เลขที� 1305 ซอยพฒันาการ 25 

ถนนพฒันาการ  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

8 

3. นายสุจินต์ หวั�งหลี กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

 

82 เลขที� 25 ซอยสุขมุวิท 49            

ถนนสุขมุวิท  

แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตคลองเตย   

กรุงเทพมหานคร 10110 

8 

4. นายปิติพงศ ์พิศาลบุตร กรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 

54 

 

เลขที� 2/2 ซอยพิพฒันสิน  

ถนนนางลิ�นจี� 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120 

8  
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ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท  นวกจิประกนัภัย  จํากัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 

        

 

วิธีการเลือกตั�งกรรมการ และ กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 

 ขอ้ 15. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� ง ของจํานวนกรรมการ

ทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร   

ขอ้ 16. ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี�  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�ง มีคะแนนเสียงเท่ากบั หนึ� งหุน้ต่อเสียงหนึ� ง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมดตาม (1)  เลือกตั�งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ� งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดร้ับการเลือกตั�ง ในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี� ขาดเพิ�ม

อีกหนึ� งเสียง 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง  ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะ 

แบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

กรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�  2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั� น ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ด       

จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนี�อาจไดร้ับเลือกตั�งใหม่ได ้

 ขอ้ 18. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก 

(5) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื�นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถึงบริษทั 

 กรรมการซึ� งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้

 ขอ้ 20. ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด

บุคคลหนึ� ง ซึ� งมีคุณสมบติัตามที�กฎหมายกาํหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ

กรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ ที�ยงัเหลืออยู่

ของกรรมการที�ตนแทน 
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 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการ ที�ยงั

เหลืออยู ่

ขอ้ 21. ที�ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใด ออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียง  

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� ง ของจาํนวนที�ถือ

โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 31. ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือน ต่อครั� ง 

                ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอนัเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติหน้าที�  ตามความจําเป็นและสมควร ได้แก่ 

เงินเดือน เบี�ยประชุม เบี�ยเลี�ยง โบนสั 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิ�นสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม        

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันับจาํนวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจาํนวน

หุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ� งมีหุ้นนับรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้น ที�จาํหน่ายได้

ทั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการ

ที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 

 ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั 

หรือเพื�อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อน

วนัประชุม  และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

  สถานที�จะใชเ้ป็นที�ประชุม ไม่จาํตอ้งอยูใ่นทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งของสํานกังานใหญ่ของบริษทั โดยจะจดัประชุม ณ ที�

อื�นใดกไ็ด ้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่

นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะ

เป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีที� ปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ้นครั� ง ใด เ มื� อล่วง เวลานัดไปแล้ว ถึง  1 ชั�วโมง  จํานวนผู ้ถือหุ้น                        

ซึ� งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น

อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม

ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั� งหลงันี� ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
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ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถืออยู่ โดยถือวา่หุน้หนึ� งมีหนึ� งเสียง 

  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที�ประชุมลงมติ           

ใหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั�นใหเ้ป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุมกาํหนด 

ขอ้ 37. มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั�น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�  

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ� งเป็นเสียงชี�ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี�  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมด หรือบางส่วนที�สําคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

ข. การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�น หรือบริษทัเอกชน มาเป็นของบริษทั 

ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั�งหมด หรือบางส่วนที�สําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื� น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

จ. การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 38. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี�  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุม แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี         

ที�ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอื�นๆ 

เงินปันผล 

ขอ้ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทย ังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่               

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

 เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั� งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอที�จะทาํเช่นนั�น และรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 การจ่ ายเ งินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เ ดือน นับแต่ว ันที� ที�ประชุมผู ้ถือหุ้น  หรือคณะกรรมการลงมติ               

แลว้แต่กรณี ทั�งนี� ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั�นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 40. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หัก

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี�  จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

 



 

- 33 - 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ้ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ ว ันสิ� นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท             

เสนอต่อที�ประชุมผู ้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี�  คณะกรรมการ                 

ตอ้งจดัใหผู้ต้รวจสอบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี� ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สําเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 45. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที�ใดๆ ของบริษทั 
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แผนที�สถานที�จัดการประชุม 

 

ณ หอ้งแกรนดฮ์อล บางกอกคลบั ชั�น 28 สาธรซิตี�ทาวเวอร์ เลขที� 175 ถนนสาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 

โทร 0 2679 5550 โทรสาร 0 2285 1998 
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แบบขอหนังสือรายงานประจําปี  

  

 

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้น (ตวับรรจง) แลว้ส่งมาที� สํานกักรรมการผูอ้าํนวยการ  

ทางไปรษณีย ์(บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 13 หรือ ส่งทางโทรสารที�หมายเลข 0 2636 7999  

 

  

 

ชื�อ นามสกลุ  

บริษทั  

บา้นเลขที� หมู่ ซอย/หมู่บา้น   

ถนน แขวง  

เขต จงัหวดั  

รหสัไปรษณีย ์ หมายเลขโทรศพัท์ที�ติดต่อได ้   

 

มีความประสงคข์อรับหนงัสือรายงานประจาํปี 2560 กรุณาดาํเนินการส่งมาตามที�อยูที่�ระบุไวข้า้งตน้ 
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