
      

  ที่ สน.ผ. 009/2558 
 วันที่  20  มีนาคม  2558 
 
เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 (ครั้งที่ 83) 

เรียน   ทานผูถือหุน บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)   

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 (ครั้งที่ 82) 
2. รายงานประจําป 2557 และงบการเงินประจําป 2557 (ซีดีรอม) 
3. แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม) 
4. ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ  31 ธันวาคม 2557 
5. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการ 
6. รายละเอียดผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี 
7. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน 
8. ขอมูลกรรมการท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.     

10. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุน 
12. แบบขอหนังสือรายงานประจําป 
13. ซองธุรกิจตอบรับ 

 
 ดวยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัท”) ไดมีมติใหเรียกประชุม         

สามัญผูถือหุนประจําป 2558 (ครั้งที่ 83) ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอล บางกอกคลับ ช้ัน 28          
สาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปน้ี 

  
วาระท่ี  1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 (คร้ังท่ี 82) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 (ครั้งที่ 82) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557  
และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมท้ังไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทแลว  ตาม 
สิ่งที่สงมาดวย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 (ครั้งที่ 82) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม          
ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
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วาระท่ี  2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 38 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา ดังปรากฏในรายงาน
ประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 และผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2557  ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2557       
ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ    
 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป 2557 สิ้นสุด ณ                           
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ขอบังคับของบริษัทขอ 43 ที่กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของ
บริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ดังปรากฏอยูในรายงานประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวางบการเงินดังกลาวไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทวามี
ความถูกตองในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินดังกลาว 

 
วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรของบริษัท และพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานป 2557    

ขอเท็จจริงและเหตุผล   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปไวเปนทุนสํารอง จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทกําหนดใหจายเงิน   
ปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินซึ่งแสดงการลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะบริษัทตอง
ไมมีผลประกอบการขาดทุนสะสม โดยบริษัทฯไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ี
กฎหมายกําหนดแลว 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน
กําไรของบริษัท จากผลการดําเนินงานป 2557 โดยจายปนผลใหแกผูถือหุนประจําปเปนจํานวนเงินประมาณ 103,000,000 บาท  
โดยจายในรูปของหุนปนผลและเงินสด ดังน้ี 

 จายปนผลเปนหุนสามัญ 
 จายปนผลเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในอัตรา 31 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล สําหรับจํานวนหุน 

31,000,000 หุน รวมเปนหุนปนผลทั้งสิ้นจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมมูลคา
ทั้งสิ้น 10,000,000 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.32 บาท ในกรณีที่ผูถือหุน    
รายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลใน
อัตราหุนละ 0.32 บาท 



 

- 3 - 

 จายเปนเงินสด 
 จายปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 3.00 บาท สําหรับจํานวนหุน 31,000,000 หุน รวมจายเงินปนผลเปน  

เงินสด จํานวน 93,000,000 บาท 

กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิรับปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 
(Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยวิธี        
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2558 ทั้งน้ี
สิทธิในการรับปนผลยังไมแนนอน ตองรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2557 ป 2556 ป 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 

 
วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   การจายปนผลโดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน ตามรายละเอียดที่เสนอ        
ในวาระที่ 4 บริษัทจําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,000,000 หุน 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากเดิม 310,000,000 บาท ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 31,000,000 หุน เปน 320,000,000 บาท ซึ่งประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 32,000,000 หุน โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000,000 บาท ดวยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,000,000 
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง     
เขารวมประชุม    
 

วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน          
จดทะเบียน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลตามวาระที่ 5 บริษัท
จําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามขอกําหนดของกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณห
สนธิ ขอ 4  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 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) 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งเขา
รวมประชุม    

 
วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  

ขอเท็จจริงและเหตุผล  การเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,000,000 หุน ตามท่ีเสนอ
ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาในวาระท่ี 5 เปนการเพิ่มทุนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดสรรไวจายเปนหุนปนผล จํานวนไมเกิน 
1,000,000 หุน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ   
เพ่ิมทุนจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลในอัตราสวน 31 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุน
สามัญใหม และพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุนปนผล ใหแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เครือนวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแลว ในราคาหุนละ 74.10 บาท โดยคํานวณจากราคาเฉล่ียของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย        
แหงประเทศไทย ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือขออนุมัติใหบริษัท
เสนอขายหุนที่ออกใหม 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งเขา
รวมประชุม    

วาระท่ี 8    พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ประจําป 2558 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมท่ีจะรักษากรรมการท่ีมี
คุณสมบัติที่ตองการ  โดยอัตราดังกลาวอยูในระดับที่ใกลเคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทดวย รูปแบบคาตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบดวย 2 รูปแบบ (1) คาบําเหน็จกรรมการเปนอัตราสวน 
รอยละ 5 ของเงินปนผล (2) คาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ และกรรมการชุดยอยที่เขาประชุม โดยคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามรูปแบบและในอัตราเดิม ดังน้ี 
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รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ป 2558 ป 2557 ป 2556 

1.  คาบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) (1) 5,150,000 5,000,000 1,500,000 

     จํานวนกรรมการ (คน) 12 13 14 
2.  คาเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)    
    2.1  คณะกรรมการบริษัท    

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

    2.2  คณะกรรมการชุดยอย    
 คณะกรรมการตรวจสอบ    

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

(1) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล 
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2) 
(3) คณะกรรมการลงทุน (2) 
-  ประธาน  20,000 20,000 20,000 
-  กรรมการ 10,000 10,000 10,000 

3.  สิทธิประโยชนอ่ืน ไมมี ไมมี ไมมี 

หมายเหตุ :  (1) จายสําหรับกรรมการท้ังคณะ โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารไดรับในอัตรา 2.0 เทาของ
จํานวนที่จายใหกับกรรมการ  

 (2)  สําหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการลงทุน จะจายเบี้ยประชุมใหเฉพาะกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร
เทาน้ัน  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-              
สรรหาและธรรมาภิบาล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนแกคณะกรรมการตามท่ีเสนอ 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง     
เขารวมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
   

วาระท่ี 9    พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ
บริษัท ขอ 17 ซึ่งกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปนอัตรา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 (ครั้งที่ 83) น้ี มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก 
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1.  นายประมนต สุธีวงศ           กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
                                                   กรรมการตรวจสอบ 

                                                  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 
2.  นาย ชาน ซู ลี                         กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
3. นายวุฒิชัย หว่ังหลี                 กรรมการ 
4. นางสาวจิตตินันท หว่ังหลี   กรรมการ 

 
 หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหากรรมการ  และประวัติกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง  4 ทาน  ปรากฏตาม                         
สิ่งที่สงมาดวย 5 ทั้งน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาแตงต้ังเปน
กรรมการ ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผานทางเว็บไซตบริษัท ผลปรากฏวาเมื่อพนเวลาดังกลาว ไมมี   
ผูถือหุนเสนอบุคคลใดเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไมรวมความเห็นของกรรมการผูมีสวนไดเสีย พิจารณาแลวเห็นวา
กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ซึ่งไดแก นายประมนต สุธีวงศ นายชาน ซู ลี นายวุฒิชัย หว่ังหลี และนางสาว    
จิตตินันท หว่ังหลี เปนผูมีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการในชวงที่ผานมาอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวของ จึง
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังกรรมการท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

 
วาระท่ี  10 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ                       
บริษัทขอ 38 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป                  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด และความเปนอิสระของผูสอบบัญชีแลว 
มีความเห็นวา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีความเหมาะสม โดยขอมูลผูสอบบัญชีและขอมูลการเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชี  
ในปที่ผานมา ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6  

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุนแตงต้ัง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย  ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แหง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทสําหรับรอบปบัญชี 2558 และกําหนดคาตอบแทนจํานวนรวม 1,774,000 บาท 

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

  
วาระท่ี  11 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยบริษัทไดจัดทําแผนที่

สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 11โดยบริษัทจะจัดใหมีการลงทะเบียนเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 13.00 น.             
เปนตนไป 
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หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัทตามรายช่ือปรากฏดานลาง เขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.       
(สิ่งที่สงมาดวย 9) โดยรายละเอียดของบุคคลดังกลาวปรากฏอยูในหมวด “คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” ของรายงาน
ประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (สิ่งที่สงมาดวย 2) และ “ขอมูลกรรมการที่เปนตัวแทน  
รับมอบฉันทะจากผูถือหุน” (สิ่งที่สงมาดวย 8) ทั้งน้ี ขอความกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะพรอมปดอากรแสตมป 20 บาทและ
เอกสารหลักฐานมายังบริษัทลวงหนา ภายในวันที่ 22 เมษายน 2558 หรือสงมอบตอเจาหนาที่ลงทะเบียน กอนเริ่มการประชุม โดย
บริษัทไดจัดเตรียมอากรแสตมปไว ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแลว 

 
รายชื่อกรรมการท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะ 

1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ 
2. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ 
3. นายสุจินต หว่ังหลี ประธานกรรมการ 
4. นายปติพงศ พิศาลบุตร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
 
 (นายสุจินต   หว่ังหลี) 
    ประธานกรรมการ  

 
 
แผนกผูถือหุนสัมพันธ 
สํานักกรรมการผูอํานวยการ 
โทรศัพท 0 2664 7777 ตอ 1905, 1906 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 (คร้ังท่ี 82) 
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 เมษายน 2557 
ณ หองแกรนดฮอล บางกอกคลับ ชั้น 28 สาธรซิต้ีทาวเวอร  
เลขท่ี 175 ถนนสาธรใต ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร  

 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

 นายสุจินต หว่ังหลี ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”)   

ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนพรอมแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ซึ่งเปนวันกําหนดรายช่ือ ผูถือหุน
ที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและวันที่ 7 มีนาคม 2557 เปนวันรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดย ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนน้ัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเปนเงิน 300,000,000 บาท 
แบงเปน 30,000,000 หุน  

การประชุมครั้งน้ี มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 26 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 101 ราย รวมเปน
จํานวน 127 ราย นับจํานวนหุนได 22,113,135 หุน คิดเปนรอยละ 73.71 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่งครบเปนองค
ประชุมตามกฎหมายและตามขอบังคับบริษัทขอ 35 ที่กําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

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

 จากน้ันประธานกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทที่เขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและ
ตอบขอซักถาม รวมท้ังไดเชิญตัวแทนจากบริษัท สํานักงานทนายความสะพานเหลือง จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
เปนผูสังเกตการณในการตรวจนับคะแนนเสียง เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับ
บริษัท โดยมีรายช่ือดังน้ี 

กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. นายสุจินต  หว่ังหลี    ประธานกรรมการ 
2. นายนิพล  ต้ังจีรวงษ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
3. นายปติพงศ  พิศาลบุตร กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 
4. นายประมนต  สุธีวงศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกําหนด

คาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 
5. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสะและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายพรพงษ พรประภา กรรมการอิสระ 
7. นายทํานุ หว่ังหลี   กรรมการ 
8. นายวุฒิชัย  หว่ังหลี   กรรมการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
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9. นายเขต หว่ังหลี กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญญา  ปณฑพรรธนกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท 

กรรมการที่ไมเขารวมประชุม 
1. ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชาน ซู ลี  กรรมการอิสระ 
3. นางสาวจิตตินันท หว่ังหลี กรรมการ 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน รองกรรมการผูอํานวยการและผูอํานวยการฝายการเงิน 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 
นางสาวสมใจ คุณปสุต บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ท่ีปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม 
นายเอกชาย ชันซื่อ  บริษัท สํานักงานทนายความสะพานเหลือง จํากัด 

กอนเขาวาระการประชุม ประธานไดมอบใหเลขานุการบริษัทเปนผูช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการ
นับคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

- วาระที่เปนการเสนอเพ่ือทราบ ผูถือหุนไมตองออกเสียงลงมติ  
- ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในแตละวาระ ซึ่งการออกเสียง

ลงคะแนนผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยถือวา 1 หุนเปน 1 เสียง  
- การนับคะแนนเสียงแตละวาระ ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม โดยมีวาระที่กฎหมายกําหนดวาตอง

ไดรับคําแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมจํานวน 3 วาระ ไดแก 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล วาระที่ 6 พิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และวาระที่ 
7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล สําหรับวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการ
จายคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2557 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

- กรณีที่ไมมีผูถือหุนคัดคานหรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ 
ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรืออนุมัติตามท่ีเสนอ 

- วาระใดที่ผูถือหุนตองการใชสิทธิออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหกรอกความเห็นพรอมลงนามใน
ใบลงคะแนนที่บริษัทมอบใหขณะลงทะเบียนและชูมือเพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับใบลงคะแนน 

- บริษัทจะนําใบลงคะแนนที่ผูถือหุนไมเห็นดวยและงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระน้ันๆ เพ่ือประกาศใหที่ประชุมทราบและเก็บไว
เปนหลักฐาน และตอนปดประชุม บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนทุกวาระจากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม โดย
ขอใหผูถือหุนวางไวบนโตะหรือสงมอบแกเจาหนาที่ กอนออกจากหองประชุม 
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- สําหรับผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศที่แตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูดูแลรับฝากหุน 
และผูถือหุนไดระบุการออกเสียงลงคะแนนมาแลว ผูรับมอบฉันทะไมตองลงคะแนนเสียงอีก  เน่ืองจากบริษัท
ไดนับคะแนนเสียงตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะแลว 

เลขานุการบริษัทแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการ ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนที่บริษัทกําหนด ซึ่งไดแจงให   
ผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท เมื่อสิ้นสุดกําหนด
ระยะเวลาการรับเรื่องดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและไมมีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการ 

หลังจบการช้ีแจง ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวดังน้ี 

 
วาระท่ี 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 (คร้ังท่ี 81) 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2556 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ีแลว   

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอแกไขรายงานการประชุมฯดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอขอแกไข 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 (ครั้งที่ 81) ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,109,971 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 
วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 

 ประธานมอบให นายนิพล ต้ังจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 
ใหแกผูถือหุนเพ่ือรับทราบ  

 นายนิพล ต้ังจีรวงษ รายงานวา บริษัทไดใหความสําคัญในการบรรเทาความเสียหายแกลูกคา และพิจารณาการจาย
คาสินไหมทดแทนใหแกลูกคาที่ไดรับความเสียหายจากมหาอุทกภัยในป 2554 อยางรอบคอบและเปนธรรม โดยไดดําเนินการจาย
คาสินไหมทดแทนเกือบเสร็จสิ้นแลว จากสินไหมทดแทนทั้งสิ้นกวา 400 ราย มูลคาความเสียหายประมาณ 30,000 ลานบาท  
ปจจุบันคงเหลือเพียง 6 ราย มูลคาประมาณ 20 ลานบาท ซึ่งบริษัทคาดการณวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2557 ทั้งน้ี ผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทไดกลับเขาสูสภาวะปกติ และมีผลการดําเนินงานในระดับที่นาพอใจ โดย ณ สิ้นป 2556 บริษัทมี
สวนของผูถือหุนเทากับ 2,162 ลานบาท และมีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน กรณีที่ไดรับการผอนผันและไมไดรับการ
ผอนผัน ที่รอยละ 613 และรอยละ 280 ตามลําดับ ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดไวที่รอยละ 140 
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จากน้ันไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555 สําหรับรายละเอียดของรายงานปรากฏ
อยูในรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ีแลว สรุปได ดังน้ี          

หนวย: ลานบาท 
 
 

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 
2556 2555 

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

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น โดยนายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูรับมอบฉันทะจาก
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1) กําไรของบริษัทในป 2556 ที่เพ่ิมขึ้นมาก เกิดจากการบันทึกกลับคาสํารองคาสินไหมทดแทนสําหรับ     
มหาอุทกภัยที่ต้ังไวใชหรอืไม 

2) การท่ีพันธมิตรของบริษัท ยายไปรวมงานกับบริษัทอื่น สงผลกระทบตอกําไรของบริษัทหรือไม 

ประธานกรรมการบริหารไดช้ีแจงดังน้ี 
1) กําไรที่เพ่ิมขึ้นมากน้ัน มาจากองคประกอบหลายสวน ไดแก การบันทึกกลับคาสํารองสินไหมทดแทนซึ่ง

บริษัทสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหจํานวนคาสินไหมทดแทนที่จายจริงตํ่ากวาจํานวนที่ต้ังสํารองไว 
นอกจากน้ัน ยังมาจากกําไรของบริษัทรวม และสุดทายมาจากศักยภาพขององคกรเอง สงผลใหมีผลประกอบการท่ีดีขึ้น และอัตรา
คาสินไหมทดแทนที่ลดลง แมวาในปที่ผานมา บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส จํากัด ซึ่งเปนพันธมิตรของบริษัท ไดยายไป
รวมงานกับบริษัทอื่นแลวก็ตาม 

2) การท่ีพันธมิตรของบริษัทไดยายไปรวมงานกับบริษัทอื่น สงผลกระทบในสวนที่ทําใหเบี้ยประกันภัยของ
บริษัทลดลงเล็กนอย เน่ืองจากบริษัทรับเสี่ยงภัยงานของบริษัทพันธมิตรไวจํานวนนอย แตไมกระทบตอผลกําไรของบริษัท  

เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว ประธานไดแจงวาวาระน้ีเปนการเสนอเพ่ือรับทราบ จึงไมตองมี
การลงมติ 

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 
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วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
นายนิพล ต้ังจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร ขอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และผานการพิจารณา
อนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว รายละเอียดตามงบการเงินที่ไดจัดสงไปให ผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งน้ีแลว 

  ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี   

เห็นดวย 22,111,000 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

     
วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 เพ่ือจายปนผลเปนหุนปนผลและ     

เงินสดใหแกผูถือหุน 

ประธานมอบให นายนิพล ต้ังจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารกลาวช้ีแจงตอที่ประชุมวา ณ สิ้นป 2556 จากงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสียและตามวิธรีาคาทุน บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 247.81 ลานบาท และ 203.95 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 8.26 บาท และ 
6.80 บาท ตามลําดับ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารอง จํานวนไมนอย
กวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 30 ลานบาท ซึ่งครบเปนจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังน้ัน จึงเสนอขอ
อนุมัติไมต้ังเงินสํารองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจําป 2556 

เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของบริษัท และตองไมมี
ผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจัดสรรเงินกําไร เพ่ือจายปนผลใหแกผูถือหุน 2 รูปแบบ คือ 

1) จายเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 3 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 30 ลานหุน รวมจายเงินปนผลเปนเงินสด 
90 ลานบาท 

2) จายเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในอัตรา 30 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล สําหรับหุนสามัญจํานวน 30 ลาน
หุน รวมเปนหุนปนผลจํานวน 1 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมท้ังสิ้น 10 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.33 บาท 

รวมอัตราการจายเงินปนผลหุนละ 3.33 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 100 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.35 ของกําไร
สุทธิป 2556 โดยจะจายใหแกผูถือหุนตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 6 มีนาคม 
2557 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 และกําหนดการจายปนผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  
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ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลของบริษัท เปนดังน้ี 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 2556 2555 2554 

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

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

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น โดยนายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูรับมอบฉันทะจาก
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามและเสนอแนะ โดยสรุปไดดังน้ี 

1) ตามที่บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิรับเงินปนผล และรวบรวมรายช่ือโดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ 
โอนหุน กอนการประชุมผูถือหุน และระบุขอความวา “ทั้งน้ี สิทธิในการรับปนผลยังไมแนนอน ตองรอรับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุน” น้ัน หากเกิดกรณีที่ผูถือหุนไมอนุมัติการจายปนผลตามที่คณะกรรมการเสนอ จะเกิดปญหาตามมาได ดังน้ัน       
ในคราวตอไปขอใหบริษัทพิจารณาตัดขอความดังกลาวออก และกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน เพ่ือสิทธิรับปนผล หลังจาก
ประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 5 วันทําการ เพ่ือใหมั่นใจวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติการจายปนผลแลว ซึ่งการดําเนินการ
เชนน้ี บริษัทจะไดรับคะแนนการกํากับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาวดวย 
  2) เสนอใหบริษัทพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสมสวนที่ผูถือหุนจะไดสิทธิประโยชนในการเครดิตภาษี
สูงที่สุดกอน และบริษัทควรแจงอัตราภาษีที่ผูถือหุนจะไดรับเครดิตดวย เพ่ือประโยชนในการวางแผนภาษีของ ผูถือหุน และได
สอบถามวาการจายปนผลในครั้งน้ี จะไดรับเครดิตภาษีในอัตราเทาใด  

นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน รองกรรมการผูอํานวยการและผูอํานวยการฝายการเงิน ช้ีแจงวาในครั้งน้ีบริษัทจายเงิน
ปนผลจากกําไรสุทธิป 2556 ซึ่งผูถือหุนจะไดสิทธิประโยชนในการเครดิตภาษีที่อัตรารอยละ 20 และขอขอบคุณสําหรับ
ขอเสนอแนะดังกลาว 

ประธานไดกลาวขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ และจะรับไปพิจารณาดําเนินการในโอกาสตอไป  

เมื่อปรากฏวา ไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2556 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของ    
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,111,000  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

 ประธานมอบให นายนิพล ต้ังจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารกลาวช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทจายปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานป 2556 เปนหุนปนผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 น้ัน บริษัทจึงตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จาก 300 ลานบาท เปน 310 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท เพ่ือรองรับการจาย
หุนปนผลดังกลาว 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง
เกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,111,000  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบให นายนิพล ต้ังจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 น้ัน บริษัทจึงตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามขอกําหนดของกฎหมาย ตามรายละเอียดดังน้ี 

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

 หุนบุริมสิทธิ                                    -    หุน    (ศูนยหุน) 
 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอ 
ดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,111,000  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

 ประธานมอบให นายนิพล ต้ังจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด  

 ประธานกรรมการบริหารกลาวช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามท่ีที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุน       
จดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระท่ี 5 เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 30 หุนเดิม ตอ 1 หุน   
ปนผลใหม น้ัน หุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุนปนผล คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรขายใหแกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเครือนวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแลว ในราคาหุนละ 61 บาท ซึ่งราคาดังกลาวคํานวณจากราคาเฉล่ียของราคา
หุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระน้ีตอที่ประชุม
ผูถือหุน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน สวนที่เหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,112,815  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการประจําป 2557 

ประธานมอบให นายนิพล ต้ังจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารแจงวา บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับใกลเคียงกับ
อุตสาหกรรมและคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งปจจุบันรูปแบบคาตอบแทนกรรมการประกอบดวย 2 รูปแบบคือ        
(1) คาบําเหน็จกรรมการ คิดเปนรอยละ 5 ของเงินปนผล และ (2) คาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่เขาประชุม โดยคณะกรรมการ
ไดพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนตามรูปแบบเดิม ดังน้ี 

1) คาบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2556 จํานวนเงิน 5 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 5 ของ
เงินปนผล โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารจะไดรับในอัตรา 2 เทาของจํานวนที่จายให
กรรมการ 

2) คาเบี้ยประชุมในป 2557 แกกรรมการท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี 
2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  -  ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง 

    - กรรมการ            20,000 บาท/ครั้ง/คน 
2.2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
   - ประธานกรรมการ        30,000  บาท/ครั้ง 
  -     กรรมการ  20,000 บาท/ครั้ง/คน 
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2.3) การประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น ไดแก  คณะกรรมการกําหนดค าตอบแทน -สรรหา  และ         
ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  -     ประธานกรรมการ               20,000 บาท/ครั้ง/คน 
  -     กรรมการ        10,000 บาท/ครั้ง/คน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถาม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง   
เกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 22,112,815  เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
วาระท่ี 9    พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ประธานมอบให นายนิพล ต้ังจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารแจงวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับบริษัทกําหนดใหกรรมการ
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  โดยในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งน้ี มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คน ดังน้ี  

1)   นายสุจินต หว่ังหลี  กรรมการ 
2)   นายปติพงศ พิศาลบุตร  กรรมการ 
3)   นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ 
4)   นายพรพงษ พรประภา กรรมการอิสระ 
5) นายเขต หว่ังหลี  กรรมการ 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ แตไมมีผูถือหุน
เสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียใน
วาระน้ี ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล  มีความเห็นวากรรมการที่ตอง
ออกตามวาระท้ังหมด เปนผูมีความรูความสามารถ ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและ 
ผูถือหุนมาโดยตลอด จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท้ัง 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการท้ัง 5 คน ปรากฏอยูในเอกสารแนบทายคําบอกกลาวเรียกประชุมที่
ไดสงไปใหแกผูถือหุน 

ประธานกรรมการบริหารสอบถามผูถือหุนวาจะเสนอผูใดเพิ่มเติมเพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ัง ปรากฏวา       
ที่ประชุมผูถือหุนไมไดเสนอช่ือบุคคลอื่นเขารับการเลือกต้ัง   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการท่ีตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เปนรายบุคคล ดังน้ี 
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1) นายสุจินต  หว่ังหลี กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ 
เห็นดวย 18,085,344 เสียง คิดเปนรอยละ 81.79 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 4,027,471 เสียง คิดเปนรอยละ  18.21   
(นายสุจินต หว่ังหลี ถือหุน 4,027,471 หุน ของดออกเสียง) 

2) นายปติพงศ  พิศาลบุตร  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ  
เห็นดวย 21,997,918 เสียง คิดเปนรอยละ 99.48 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 114,897 เสียง คิดเปนรอยละ 0.52 
(นายปติพงษ พิศาลบุตร ถือหุน 114,897 หุน ของดออกเสียง) 

3) นายเกียรติ  ศรีจอมขวัญ  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ  
เห็นดวย 22,076,992 เสียง คิดเปนรอยละ 99.84 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 35,823 เสียง คิดเปนรอยละ 0.16 

   (นายเกียรติ  ศรีจอมขวัญ ถือหุน 35,823 หุน ของดออกเสียง) 

4) นายพรพงษ  พรประภา กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ 
เห็นดวย 22,112,893 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 242 เสียง คิดเปนรอยละ    0 

   (นายพรพงษ  พรประภา ถือหุน 242 หุน ของดออกเสียง) 

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

 
วาระท่ี 10    พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 

ประธานมอบให นายนิพล ต้ังจีรวงษ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานกรรมการบริหารแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการเสนอผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) เปนผูสอบ
บัญชีบริษัท โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจําป 2557 ดังรายนามตอไปน้ี 
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1) นางสาวสมใจ คุณปสุต     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  4499 
 ไมเคยสอบบัญชีใหบริษัท   

2) นางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4951 
 ไมเคยสอบบัญชีใหบริษัท   

3) นางสาวรัตนา  จาละ        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  3734    
 ไมเคยสอบบัญชีใหบริษัท   

 ผูสอบบัญชีทั้ง 3 คน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท 

สําหรับคาตอบแทนผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเสนอเปนจํานวนเงินรวม 1.72 ลานบาท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

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

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

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

รวม 1,186,000 1,140,000 1,090,000 

2.  คาบริการอื่น    
      ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตามขอกําหนดของ คปภ.    

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

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

   การประเมินประสิทธิภาพและการควบคุมภายในเสนอตอ คปภ. -* 100,000 100,000 

รวม 534,000 620,000 620,000 

รวมทั้งสิ้น 1,720,000 1,760,000 1,710,000 

 หมายเหตุ :  * ยกเลิกแบบรายงานดังกลาวตามประกาศคปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย   
พ.ศ. 2556 

จากน้ัน ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น 

เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมแลว ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังนางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิ-
วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงินรวม 1.72 ลานบาท ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นดวย 22,113,135  เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระท่ี 11    เร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดมุงมั่นในการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สงผลใหในป 
2556 บริษัทยังคงไดรับรางวัลตางๆอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

1) ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยูใน
ระดับ “ดีเลิศ”  

2) ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูในเกณฑ 
“ดีเยี่ยม” ซึ่งไดรับติดตอกันเปนปที่ 7 

จากน้ัน ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติม โดยนายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูรับมอบฉันทะจาก
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดสอบถามวา บริษัทไดมีการดําเนินการเรื่องการตอตานคอรรัปช่ันอยางไร 

ประธานกรรมการไดช้ีแจงวา บริษัทไดลงนามเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตาน
การทุจริต รวมกับสมาคมประกันวินาศภัย โดยบริษัทใหความสําคัญ และถือเปนนโยบายของบริษัท ที่จะตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบทั้งกับหนวยงานราชการ บุคคลภายนอก และภายในบริษัทเอง 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ได เขารวม
ประชุม 

ปดประชุมเวลา 15.56 น. 
  
 
 
                                                         ลงช่ือ                                                           ประธานที่ประชุม  
                                     (นายสุจินต หว่ังหลี) 
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ผลการดําเนินงาน และ ฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2557 
 

ผลการดําเนินงาน และ ฐานะการเงิน หนวย 
งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 

2557 2556 2555 

ฐานะการเงิน       

สินทรัพยรวม ลานบาท 5,130.25 6,509.10 20,326.22 

หน้ีสินรวม ลานบาท 2,880.89 4,347.43 18,296.72 
สวนของผูถือหุนของบริษัท  ลานบาท 2,249.36 2,161.67 2,124.45 

เงินลงทุนในหลักทรัพย  ลานบาท 2,650.93 2,658.93 2,290.15 

เงินปนผลตอหุน  บาท 3.32* 3.33 1.00 

จํานวนหุนที่ชําระแลว หุน 31,000,000 30,000,000 30,000,000 

จํานวนหุนที่จดทะเบียน  หุน 31,000,000 30,000,000 30,000,000 

ผลประกอบการ      

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น  ลานบาท 2,685.88 2,532.10 2,560.14 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ ลานบาท 2,175.30 2,050.59 1,766.96 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได  ลานบาท 2,017.56 1,977.24 1,641.92 

คาสินไหมทดแทนสุทธิ  ลานบาท 1,166.35 1,046.76 1,092.43 

คาใชจายในการรับประกันภัย  ลานบาท 2,105.70 2,051.73 1,986.97 

กําไรจากการรับประกันภัย  ลานบาท 76.78 58.20 -176.67 

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุน ลานบาท 183.18 192.05 243.47 

คาใชจายในการดําเนินงาน  ลานบาท 301.02 391.13 297.31 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ลานบาท 53.16 37.60 28.69 

กําไรสุทธิ  ลานบาท 235.46 247.81 37.81 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.47 1.33 1.08 

อัตราสวนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยคางรับ วัน 43 48 48 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร        

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง รอยละ 80.99 80.98 69.02 

อัตราคาสินไหมทดแทน รอยละ 57.81 52.94 66.53 

อัตรากําไรข้ันตน รอยละ 3.81 2.94 -10.76 

อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย  รอยละ 39.11 44.81 45.07 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 7.15 7.22 10.63 

อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.99 0.96 0.90 

สิ่งท่ีสงมาดวย 4 
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ผลการดําเนินงาน และ ฐานะการเงิน หนวย 
งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 

2557 2556 2555 

อัตรากําไรสุทธิ  รอยละ 9.75 10.54 1.82 

อัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน  รอยละ 10.68 11.56 1.92 
กําไรสุทธิตอหุน  บาท 7.60 7.99 1.26 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน      

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 4.05 1.84 0.12 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย  เทา 0.42 0.17 0.07 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน      
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.28 2.01 8.61 

อัตราหน้ีสินจากการรับประกันภัยตอสวนของผูถือหุน เทา 0.91 1.44 7.91 

อัตราสวนเงินสํารองเพื่อการเสี่ยงภัยตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.61 0.55 0.61 
อัตราสวนเงินสํารองเพื่อการเสี่ยงภัยตอสินทรัพยรวม  รอยละ 26.68 18.11 6.36 
อัตราการจายเงินปนผล  รอยละ 43.74 40.35 79.35 
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 
 
 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เปนผูทําหนาที่สรรหากรรมการ ทดแทนกรรมการท่ีครบ
วาระ ลาออก หรือทดแทนตําแหนงที่วางลงดวยเหตุผลอื่น 
 
นโยบายและหลักการพิจารณา 

1) คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ
เฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือเสริมสรางให
บริษัทมีคณะกรรมการท่ีเขมแข็ง 

2) ทําใหไดบุคคลที่เปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม มาดํารงตําแหนงกรรมการอยางนอยสําหรับสวนที่เปน
กรรมการอิสระ 

3) ในกรณีการแตงต้ังกรรมการที่ครบวาระเขาดํารงตําแหนงซ้ํา (reappointment) ควรมีกลไกในการประเมิน             
การทําหนาที่ของกรรมการที่ครบวาระน้ันกอนดวย เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอหนาที่ (accountability) 
กรรมการ และใหมั่นใจวากรรมการท่ีดีเทาน้ัน จึงจะไดรับการตอวาระ 

 
คุณสมบัติของกรรมการ 

1) มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด (เชน พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย                        
และตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย) 

2) มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความต้ังใจและมีจริยธรรม           
ในการดําเนินธุรกิจ 

3) สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยางเปนอิสระจากฝายจัดการและกลุมที่มีผลประโยชนอื่นใด 
4) สามารถอุทิศเวลาใหบริษัทที่ตนเปนกรรมการไดอยางเพียงพอ  และเอาใจใสในการปฏิบั ติหนาที่ตาม                      

ความรับผิดชอบของตน 
 

ทั้งน้ี  บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลทานอื่นเขารับการเลือกต้ัง โดยผานทางเว็บไซตของบริษัท      
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ประวัติของบคุคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้ง แทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
 
1. ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

1.1 นายประมนต สุธีวงศ   

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง กรรมการอิสระ 

อายุ 75 ป 

ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 29 เมษายน 2537 (20 ป) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล  
 University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สัดสวนการถือหุน 160,166 หุน (รอยละ 0.52) 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ  
ป 2556 Audit Committee Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
ป 2552 Role of the Compensation Committee สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ป 2546 Director Accreditation Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ป 2544 Role of the Chairman Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 
2555-ปจจุบัน ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล บมจ. นวกิจประกันภัย 
2537-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกันภัย 
2553-2555 ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา บมจ. นวกิจประกันภัย 
2550-2553 ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บมจ. นวกิจประกันภัย 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2554-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปูนซีเมนตไทย 
2552-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ปูนซีเมนตไทย 

บริษัทอ่ืน 
2542-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามคอมเพรสเซอร อุตสาหกรรม 
2542-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

องคกรอ่ืน 
2552-ปจจุบัน ประธานกิตติมศักด์ิ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย  
2550-ปจจุบัน กรรมการ สํานักงานขาราชการพลเรือน 
2550-ปจจุบัน ที่ปรึกษา อนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2542-ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย 
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การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง 
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร 0/1 ครั้ง 
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/12 ครั้ง       
 - ประชุมคณะกรรมกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง  
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1.2 นายชาน ซู ลี   

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง กรรมการอิสระ 

อายุ 54 ป 

ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 29 เมษายน 2546 (11 ป) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  
 National University of Singapore ประเทศสิงคโปร 

สัดสวนการถือหุน 302,986 หุน (รอยละ 0.98) 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ  
ป 2556 Director Accreditation Program  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 
2546-ปจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. นวกิจประกันภัย 
2550-2553 กรรมการสรรหา บมจ. นวกิจประกันภัย 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมมี- 

บริษัทอ่ืน 
2555-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ Alpharia Pte. Ltd. 
2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ TGL Development Pte. Ltd. 
2538-ปจจุบัน กรรมการ บจ. หว่ังหลี  
2536-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ Tan Guan Lee Co., Ltd. 
2549-2553 กรรมการ Splott Pte. Ltd. 

การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง 
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร 1/1 ครั้ง 
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1.3 นายวุฒิชัย หวั่งหลี  

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง กรรมการ 

อายุ 73 ป 

ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 29 เมษายน 2535 (22 ป) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ  
 Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สัดสวนการถือหุน 552,939 หุน (รอยละ 1.78) 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ  
ป 2554 Director Accreditation Program  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 
2535-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย 
2550-2553 กรรมการสรรหา บมจ. นวกิจประกันภัย 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมมี- 

บริษัทอ่ืน 
2551-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เจาพระยารีสอรท   
2531-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ/ กรรมการ บจ. ชัยทิพย 
2512-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ/ กรรมการ บจ. หว่ังหลี 
 กรรมการผูจัดการ/ กรรมการ บจ. บานสาธรเหนือ 
 กรรมการผูจัดการ/ กรรมการ บจ. หว่ังหลีพัฒนา 

การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง 
  - ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร 1/1 ครั้ง   
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1.4 นางสาวจิตตินันท หวั่งหลี   

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง กรรมการ 

อายุ 42 ป 

ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 29 เมษายน 2546 (11 ป) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สัดสวนการถือหุน 211,409 หุน (รอยละ 0.68) 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ  
ป 2550 Director Accreditation Program  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 
2546-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมมี- 

บริษัทอ่ืน 
2554-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บจ. รังสิตพลาซา 
2549-ปจจุบัน กรรมการ บจ. รังสิตพลาซา 
2553-ปจจุบัน กรรมการ บจ.ชอปปงเซ็นเตอรเซอรวิสเซส 
 กรรมการ บจ. จิตติพัฒน 

การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร 1/1 ครั้ง  
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 28 - 

2. ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน หรือบริษัท/ กิจการท่ีแขงขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท 

 

ผูท่ีไดรับการเสนอช่ือ 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

ท่ีไมใชบริษัท
จดทะเบียน 

กิจการท่ีแขงขัน 
หรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายประมนต สุธีวงศ 2  กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ปูนซีเมนตไทย  

 กรรมการ / กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน บมจ.ปูนซีเมนตไทย 

2 ไมมี 

2. นายชาน ซู ลี - - 5 ไมมี 

3. นายวุฒิชัย หว่ังหลี - - 5 ไมมี 

4. นางสาวจิตตินันท หว่ังหลี - - 4 ไมมี 

 
3. ลักษณะความสัมพันธของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ 

รายชื่อผูท่ีไดรับเสนอชื่อ  
ซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

นายประมนต สุธีวงศ นายชาน ซู ลี 

การถือหุนในบริษัท   
- จํานวนหุน 160,166 302,986 
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.52 0.98 
เปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท/ บริษัทยอย 

ไมมี ไมมี 

มีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ี กับบริษัท/ บริษัทในเครือ/ 
บริษัทรวม/ ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงใน
ปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

  

-   เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ
ที่ปรึกษา ที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมมี ไมมี 

-   เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

ไมมี ไมมี 

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

ไมมี 
 

ไมมี 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 
1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  ผูถือหุน     

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของดวย  
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส       
พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ  
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยพิจารณาจากรายการที่มีมูลคาต้ังแต 20 ลานบาท หรือต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
หมายเหตุ บริษัทไดกําหนดคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทากับเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
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รายละเอียดผูสอบบัญชี และคาสอบบัญช ี
 
 คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีคาสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2558 ดังรายละเอียด 

 รายชื่อผูสอบบัญช ี
1. นางสาวสมใจ  คุณปสุต   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4499 หรือ 
2. นาวสาวรัชดา  ยงสวัสด์ิวาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4951 หรือ 
3. นาวสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3734 

โดยนางสาวสมใจ คุณปสุต นางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย และนางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน   
อีวาย จํากัด ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชีแตละ
คนทํางานใหบริษัทไมเกิน 5 ป ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอช่ือขางตนไมมีความสัมพันธ และ/หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัท
รวม/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท 
 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไมไดเปนผูใหบริการสอบบัญชีประจําป 2558 กับบริษัทรวมแหงหน่ึงของบริษัทซึ่งการ
แสดงความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวม ในงบการเงินซึ่ง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไดถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งเสนอรายงานอยางไมมีเง่ือนไข 

คาสอบบัญชีเปรียบเทียบ             

รายละเอียด 2558 2557 2556 % เพ่ิม (ลด) จากป 

 (บาท) (บาท) (บาท) 2557 2556 

1.  คาสอบบัญชี      

     -  คาสอบบัญชีประจําป 700,000 655,000 630,000 7 4 

     -  คาสอบบัญชีประจําไตรมาส (3 ไตรมาส) 540,000 531,000 510,000 2 4 
รวม 1,240,000 1,186,000 1,140,000 5 4 
2.  คาบริการอื่น      

       ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC  
          ตามขอกําหนดของ คปภ. 

     

          -  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  144,000 144,000 140,000 0 3 
          -  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 390,000 390,000 380,000 0 3 
 การประเมินประสิทธิภาพและการควบคุม

ภายในเสนอตอ คปภ. 
-* -* 100,000 0 (100) 

รวม 534,000 534,000 620,000 0 (14) 

รวมทั้งสิ้น 1,774,000 1,720,000 1,760,000 3 (2) 

หมายเหตุ: * ยกเลิกแบบรายงานดังกลาวตามประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.
2556 

สิ่งท่ีสงมาดวย 6 
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เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท
จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ  2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี  ซึ่งจะเปนการสราง
ความเช่ือมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไป
ดวยความโปรงใสชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบหลักฐานแสดงความเปน 
ผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพ่ือใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผัน
การย่ืนแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิ์เขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัท
จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 
1.     ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 
        1.1  ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย 
  ก)  บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบตัรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 ข)  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง         
       (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

  1.2   ผูถือหุนชาวตางประเทศ 
ก)  หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

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

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

หนังสือมอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ      
ฉันทะ 

 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ หรือ Custodian 
ก)   สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  
ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน     

หนังสือมอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ      
ฉันทะ 

ค) กรณี Custodian เปนรับผูมอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอํานาจให Custodian และแนบหลักฐานของผูมอบ
อํานาจ และของ Custodian ตาม 2.2 ขอ ก) และ ข) รวมท้ังหนังสือยืนยันหรือสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ 
Custodian ดวย 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง                                                                                                                        
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 3 วัน กอนการประชุมได ณ ที่ทําการ
ของบริษัท เลขท่ี 100/48-55, 90/3-6 อาคารสาธรนครช้ัน 27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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ขอมูลกรรมการท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 (คร้ังท่ี 83) 

 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง อายุ 
(ป) 

ท่ีอยู สวนไดเสียใน
วาระ 

ท่ีจะพิจารณา 

1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ 

 

85 เลขท่ี 257  ซอยสุขุมวิท 49            
ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ  
เขตคลองเตย   
กรุงเทพมหานคร 10110 

8 

2. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ 77 เลขท่ี 1305 ซอยพัฒนาการ 25 
ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250 

8 

3. นายสุจินต หว่ังหลี กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
 

78 เลขท่ี 25 ซอยสุขุมวิท 49            
ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ  
เขตคลองเตย   
กรุงเทพมหานคร 10110 

8 

4. นายปติพงศ พิศาลบุตร กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

50 

 

2/2 ซอยพิพัฒนสิน  
ถนนนางล้ินจี่ 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 

8  
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ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท  นวกิจประกันภัย  จํากัด (มหาชน) 
(เฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน) 

        
 

วิธีการเลือกต้ังกรรมการ และ กรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ 
 
 ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 9 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
   

ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
   (1) ผูถือหุนคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเทากับ หน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1)  เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ัง ในลําดับ              
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง 

 
ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการที่

จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  
กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกันวาผูใด 

จะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

 
 ขอ 18. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 
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ขอ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง  จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 
 ขอ 20. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล

ใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ ที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ  
ที่ยังเหลืออยู 
 

ขอ 21. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใด ออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึง                  
ของจํานวนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
คาตอบแทนกรรมการ 
 

ขอ 31. ใหคณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือน ตอครั้ง 
                ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการอันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาที่ ตามความจําเปนและสมควร             

ไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส 
 

การประชุมผูถือหุน 
 
 ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน  เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน  4  เดือน  นับแต               
วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5                 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุน           
ที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได                   
แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย 
 
 ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ  
เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอย
กวา 7 วัน กอนวันประชุม  และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม ไมนอยกวา 3 วัน 
  สถานที่จะใชเปนที่ประชุม ไมจําตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญของบริษัท โดยจะจัดประชุม 
ณ ที่อื่นใดก็ได สุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
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ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 
หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมง  จํานวนผูถือหุน                        
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว  หากวา การประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือ   
นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคบัวาจะตองครบองคประชุม 

 
ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแต
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหน่ึงมีหน่ึงเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและที่ประชุมลงมติ           

ใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเปนไปตามที่ประธานในท่ีประชุมกําหนด 
 
ขอ 37. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง            
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเปนของบริษัท 
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น                  
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

ง. การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 
จ. การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

 
ขอ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป         
ที่ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
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เงินปนผล 
 

ขอ 39. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู                
หามมิใหแบงเงินปนผล 

 เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
 การจายเงินปนผล ใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ               

แลวแตกรณี ทั้งน้ีใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพดวย 
 
ขอ 40. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไว เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ี จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
 

ขอ 43. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท             
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ                 
ตองจัดใหผูตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 44. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 
  

ขอ 45. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 
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แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม 
 

ณ หองแกรนดฮอล บางกอกคลับ ช้ัน 28 สาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร 0 2679 5550 โทรสาร 0 2285 1998 
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แบบขอหนังสือรายงานประจําป  
  
 

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมดานลางใหครบถวน (ตัวบรรจง) แลวสงมาที่ สํานักกรรมการผูอํานวยการ  
ทางไปรษณีย (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ่งที่สงมาดวย 13 หรือ สงทางโทรสารท่ีหมายเลข 0 2636 7999  

 
  
 

ช่ือ นามสกุล  

บริษัท  

บานเลขท่ี หมู ซอย/หมูบาน   

ถนน แขวง  

เขต จังหวัด  

รหัสไปรษณีย หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได   
 

มีความประสงคขอรับหนังสือรายงานประจําป 2557 กรุณาดําเนินการสงมาตามท่ีอยูที่ระบุไวขางตน 
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