
   

 
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นครั้งท่ี 22  

ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  

…………………………………………… 
 

 ประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขท่ี 25     

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง        

96 ราย และโดยการมอบฉันทะ 200 ราย รวมท้ังสิ้น 296 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 58,132,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

54.6001 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด (จ านวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อท่ี 42. 

 

Uเริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
 

นายชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม และ     

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีเป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 22 และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและ       

เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะน าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

1. Uคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม U จ านวน 12 ท่าน จากท้ังหมด 12 ท่าน ได้แก่ 

  1. นายชัย โสภณพนิช  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 

2. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุวรรณ    แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและ 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและ 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
  8. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
      และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

9. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 
10. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ กรรมการอิสระ 
11. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล 
12. นายวรวิทย์     โรจน์รพีธาดา   กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ   
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2. Uคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม U จ านวน 14 ท่าน ได้แก่ 

1. นายอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
3. นายต่อศักดิ์ จงเก้ือตระกูล ท่ีปรึกษา 

 4. นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย  ผู้อ านวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร 
5. นายเลิศ วงศ์ชัย ผู้อ านวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 
6. นางสาวพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

7. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
8. นายสาธิต ลิปตะสิริ ผู้อ านวยการธุรกิจตัวแทน 
9. นายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อ านวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 
10. นายอารีย์  วันแอเลาะ ผู้อ านวยการธุรกิจสถาบันการเงิน 
11. นายณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. นายปรีชา ศรมณี ผู้จัดการอาวุโสส านักตรวจสอบ 
13. นายวิเชียร โมลีวรรณ ผู้จัดการส านักก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
14. นายเอกมล อังค์วัฒนะ ผู้จัดการส านักการลงทุน 
 

3. ตัวแทนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม U  

   จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1.  คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner) 
2.  คุณศิวรี ปิยะศิรินนท์ ผู้จัดการ (Manager) 
 

จากนั้น นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการ

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตร

ลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีรับบัตรลงคะแนนและด าเนินการตรวจนับ

ผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชุมท้ังหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระ

ท่ีน าเสนอ  
ส าหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะก าหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียง

ตามท่ีผู้มอบฉันทะก าหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้ก าหนดการออกเสียง
ไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ด าเนินการจน

เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อเก็บไว้เป็น

หลักฐาน 
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ในวาระการเลือกต้ังกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง

กรรมการเป็นรายบุคคล 
ส าหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากับดแูลกิจการท่ี

ดีนั้น นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ  

นางอ าไพ สัตรูแสยง ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย  

ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ มอบหมายให้ นายวรวิทย์             

โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบ
วาระการประชุมตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1 Uพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21 
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 ตามท่ีได้ส่งส าเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการ

ประชุมดังกล่าวหรือไม่  

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ   

งดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 

2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 24 ราย 

เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 9 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 857,133 หุ้น รวมจ านวน 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 320 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 58,989,827 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 

ดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 1: 

 เห็นดว้ย      58,953,203      เสียง   (99.9379 %)     

 ไม่เห็นด้วย             0        เสียง   (     --   %)   

 งดออกเสียง      36,624        เสียง   ( 0.0621 %)     

 
วาระท่ี 2 Uรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ได้รายงานจุดเดน่ของการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 ดังนี้  
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(หน่วย: ล้านบาท) 

                    U2557               U2556          Uเปลี่ยนแปลง UU% U  

เบ้ียประกันภัยรับ 15,778.8 U 15,802.4 U (0.1) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 

Uหัก U ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

Uหัก U เงินสมทบ 

Uหัก U ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

2,421.0 

809.4 

73.7 

3.7 

2,146.4 

1,201.0 

73.0 

4.7 

12.8 

(32.6) 

1.0 

(21.3) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย 1,534.2 867.7 76.8 

รายได้สุทธิจากการลงทุน 11 11 11 11,166.5  11 11 11 11,264.4  (7.7) 

ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,700.7 2,132.1 26.7 

Uหัก U ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 394.9  383.6  2.9 

ก าไรสุทธิ 2,305.8 1,748.5 31.9 

ก าไรต่อหุ้น 21.66 16.42 31.9 

 
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 เบ้ียประกันภัยรับของ   

บริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 0.1 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีก าไรจากการรับประกันภัยจ านวน 

2,421.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 12.8 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและเงินสมทบต่างๆ แล้ว 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากการรับประกันภัย จ านวน 1,534.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 76.8  

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจ านวน 1,166.5 ล้านบาท จึงท าให้บริษัทฯ มีก าไร

สุทธิหลังหักค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 2,305.8 ล้านบาท ดังรายละเอียดท่ีบริษัทฯ ได้สรุปผล 

การด าเนินงานในรอบปี 2557 ปรากฏในหน้า 4, และหน้า 24 – 29 ของรายงานประจ าปี 2557 ท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

แล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบ 

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557  

ซึ่งมีค าถามและค าตอบดังนี้ 

1.  นายสุภัทร  พลพิพัฒนพงศ์ ผู้รับมอบอ านาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้า

ในการก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  นโยบายการรับประกันภัยและนโยบายด้านการลงทุนของบริษัทฯ  

ในปี 2558 ดังนี้ 

1.1 ความคืบหน้าในการก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศ

เจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างไร 

คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศ

เจตนารมณ์โครงการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั่นเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2556 ท่ีผ่านมา 

ส าหรับการก าหนดนโยบายนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท านโยบายและปรับปรุงกฎระเบียบเดิมท่ีเก่ียวข้องกับการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นรวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและจะจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตผ่านทางสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อขอใบรับรองต่อไป ซึ่งคาดว่าการด าเนินการในขั้นตอนการขอใบรับรองน่าจะแล้ว

เสร็จในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2558 
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1.2   ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบ้ียท่ีตกต่ าลง บริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันภัยด้านใด

เป็นพิเศษและมีนโยบายด้านการลงทุนอย่างไร 

   คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารชี้แจงว่า  การท าก าไรจาก 

การรับประกันภัยในปี 2558 ท าได้ล าบาก ไม่เหมือนปีท่ีผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันตลาดไม่ขยายตัวและมีการแข่งขันสูง  

ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณารับงานท่ีอยู่ในวิสัยท่ีบริษัทฯ สามารถรับประกันภัยได้และมีก าไร เช่นเดียวกับการลงทุนในปีนี้ 

คาดว่าก าไรจะไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีนี้อัตราดอกเบ้ียเงินฝากมีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลง ประกอบกับอัตราการจ่าย 

เงินปันผลของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคงไม่เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีสูงขึ้น 

2.  นายสุวิทย์  เตรียมศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามถึงสาเหตุท่ีท าให้ก าไรจากการขายหลักทรัพย์และ

สินทรัพย์ในปี 2557 ลดลงมากจากปี 2556  

คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารชี้แจงว่าในปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์

อุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งท าให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินสูงมาก    บริษัทฯ จึงได้ขายหลักทรัพย์ใน

ปี 2555 และ 2556 เป็นเงินจ านวนประมาณสองพันล้านบาท เพื่อน าก าไรมาชดเชยผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 

ในขณะท่ีปี 2557 บริษัทฯ สามารถจัดการค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์น้ าท่วมท่ีเหลือได้โดยไม่ต้องอาศัยก าไรจาก

การขายหลักทรัพย์อีก 

ท่ีประชุมไม่มีค าถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน

ประจ าปี 2557 ตามท่ีเสนอ 

 
วาระท่ี 3 Uพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557     

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก

และผ่านการพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 72 - 79 ของรายงานประจ าปี 

2557 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม ท่ีประชุมจึงมีมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2557 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพิ่มเติม จ านวน 19 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 14 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 

44,268 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 339 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 59,034,095 หุ้น จึงสรุปผลการนับ

คะแนนเสียงในวาระท่ี 3 ดงันี้ 
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ผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 3: 

 เห็นดว้ย     58,997,471         เสียง   (99.9380 %)     

 ไม่เห็นด้วย             0          เสียง   (     --   %)   

 งดออกเสียง      36,624         เสียง   ( 0.0620 %)   
 

0Bวาระท่ี 4 Uพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรประจ าปี 2557 
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มี

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 2,305,746,864.- บาท และก าไรสะสมยกมา 1,908,399,600.- บาท บริษัทฯ จึงมีก าไร

สะสมก่อนการจัดสรร 4,214,146,464.- บาท  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินก าไร โดยจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 106,470,000.- หุ้นในอัตราหุ้นละ 12 บาท 

โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,277,640,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติให้ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 3.75 บาท

ดังรายละเอียดการจัดสรรก าไรดังนี้ 

                       หน่วย: พันบาท 

                                    ครั้งท่ี 22/2558 ครั้งท่ี 21/2557 

                  (ปี 2557)       (ปี 2556) 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 1 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 292,793 209,137 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 2 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 292,793 209,137 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 3 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 292,793 209,137 

เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 399,262 285,188 

โอนไปเป็นทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล -- 304,200 

เงินส ารองตามกฎหมาย -- 30,420 

ก าไรสะสมท่ียังมิได้จัดสรรยกไป 2,936,506 1,908,400 

รวม 4,214,147 3,155,619 

 

โดยบริษัทฯ ก าหนดให้วันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2558 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ 
ในการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 22 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ในวันจันทร์ท่ี 16 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2558 

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก าไรประจ าปี 

2557 ปรากฏว่าไม่มีค าถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ

สิทธิในการรับเงินปันผล ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 4 มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้รับมอบฉันทะเข้ารว่มประชุมเพิม่เติม จ านวน 2 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 15,666 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเข้ารว่มประชุม

ท้ังสิ้น 341 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 59,049,761 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 4 ได้ ดังนี้ 
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ผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 4: 

 เห็นดว้ย     58,992,037         เสียง   (99.9022 %)     

 ไม่เห็นด้วย       19,000         เสียง   ( 0.0322 %)   

 งดออกเสียง      38,724         เสียง   ( 0.0656 %)   
 

วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ U  
ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมในวาระนี้ 

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ

จ านวนท้ังสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม 

ท้ังนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มี

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
 

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

2. นางณินทิรา     โสภณพนิช   กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 

3. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ   กรรมการอิสระ 

4. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา   กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการ

ประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 29 กันยายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 พร้อมท้ังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้พิจารณา

ถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช, นางณินทิรา 

โสภณพนิช, นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งต้ังกรรมการซึ่งพ้น

จากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อ 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช, นางณินทิรา โสภณพนิช, นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา  

ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยกับ

ข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติ เป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ          

จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  

จากนั้น นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็น

รายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้ 
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1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 2 ราย  

นับจ านวนหุ้นได้ 428 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 343 ราย  

นับจ านวนหุ้นได้ 59,050,189 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้ดังนี้ 
 

 เห็นดว้ย     58,992,465         เสียง    (99.9022 %)     

 ไม่เห็นด้วย             0         เสียง    (      --  %)    

 งดออกเสียง      57,724         เสียง    ( 0.0978 %)  
 

2.  นางณินทิรา โสภณพนิช  กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล  

    อนึ่ง เนื่องจาก นางณินทิรา โสภณพนิชและคู่สมรส ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นจ านวน 2,949 หุ้น  

    ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงมติ จึงของดออกเสียงให้แก่ตนเอง  

 ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ  

 นางณินทิรา โสภณพนิช ได้ดังนี้ 
 

 เห็นดว้ย     56,798,217         เสียง    (96.1863 %)     

 ไม่เห็นด้วย    2,191,299         เสียง    ( 3.7109 %)    

 งดออกเสียง      60,673         เสียง    ( 0.1028 %) 
    

3.  นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ กรรมการอิสระ 

    ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียง 

    ของ นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ ได้ดังนี้ 
 

 เห็นดว้ย     58,992,465         เสียง    (99.9022 %)     

 ไม่เห็นด้วย             0         เสียง    (      --  %)    

 งดออกเสียง      57,724         เสียง    ( 0.0978 %) 
 

4.  นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 

    อนึ่ง เนื่องจาก นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจ านวน 68,140 หุ้น  

ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงมติ จึงของดออกเสียงให้แก่ตนเอง  

ในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 2 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย 

และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 7,421 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น  

345 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 59,057,610 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา

ได้ดังนี้ 
 

 เห็นดว้ย     58,914,526      เสียง    (99.7577 %)     

 ไม่เห็นด้วย       17,220         เสียง    ( 0.0292 %)    

 งดออกเสียง     125,864        เสียง    ( 0.2131 %) 

 
/9... 



(9) 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน  

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

2. นางณินทิรา     โสภณพนิช   กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 

3. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ   กรรมการอิสระ 

4. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา   กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 

 
ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบดว้ย 

1. นายชัย โสภณพนิช  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 

2. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุวรรณ    แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
8. นายวีระศักดิ์   สุตัณฑวิบูลย์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

    และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
9. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 

10. นายฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ กรรมการอิสระ 
11. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล   กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล 
12. นายวรวิทย์     โรจน์รพีธาดา   กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 

 ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมในวาระนี้ 

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  

25 เมษายน 2557 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 

9,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรร

แล้วเป็นจ านวนเงินท่ีใช้จริง 8,838,000.- บาท ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในหน้า 124 – 125  ของรายงานประจ าปี 2557 
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาพจิารณาประเมนิผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ให้เวลามาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ และยังมีส่วนในการให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ   ประกอบกับคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์  
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รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือท่ีมีขนาดและ 

ผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท พร้อมมอบหมายให้

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และ

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุมประจ าปี 2558 ท่ีขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 

  หน่วย : บาท 
 

                                                                                                   ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม/คน/ปี                                                      แบ่งจ่ายรายไตรมาส 
- ประธานกรรมการ             1,440,000.-  360,000.- 
- กรรมการ     720,000.-  180,000.- 
- กรรมการตรวจสอบ    360,000.-   90,000.- 

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   90,000.-              - 
- กรรมการธรรมาภิบาล     90,000.-              -  

 

 

ท้ังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่

น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม       

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 ปรากฏว่า

ไม่มีค าถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท่ีมาประชุมเห็นด้วยให้จ่าย

ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และ

มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ดังสรุปผลการนับคะแนนเสียง

ในวาระท่ี 6 ได้ ดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 6: 

 เห็นดว้ย     57,410,683            เสียง    (97.2113 %)     

 ไม่เห็นด้วย    1,610,303            เสียง    ( 2.7267 %)    

 งดออกเสียง      36,624            เสียง    ( 0.0620 %)         

    
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 

ประธานได้มอบหมายให้ นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อท่ีประชุมในระเบียบวาระนี้ 

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ผ่านการพิจารณา

แต่งต้ังจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 21 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 ซึ่งบัดนี้ครบก าหนดเวลาแล้ว 

จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2558 โดยเสนอให้ 

 

/11.... 



(11) 

 
1) นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951 และ/หรือ 

2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4499 และ/หรือ 
3) นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3734 
 

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ท า

การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ  
ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานฯ ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบ

บัญชีดังกล่าวได้ 
นอกจากนี้ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 2,010,000.- 

บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีท่ีเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้         
 หน่วย: บาท 

  

 
  คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชี

ปี 2557 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมี

ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีก

หลายแห่ง ท้ังยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2558 จ านวน 2,010,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
คา่ธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2557 จ านวนท้ังสิ้น 1,959,000.- บาท แล้วมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีปี 2558 ท่ีมี  

การปรับราคาเพ่ิมข้ึน 51,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 2.6 ของค่าสอบบัญชีปี 2557 เป็นราคาท่ีเหมาะสม  
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ปี 2558 

(1) 

ปี 2557 

(2) 

 

เพิ่มขึน้ 

(3)=(1)-(2) 

 

เพิ่มขึน้ 

(%) 

1.คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ  

   สิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 980,000 950,000 30,000 3.2 

2.คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ          

  (3 ไตรมาสๆ ละ 170,000 บาท) 510,000 489,000 21,000 4.3 

3.คา่สอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตาม 

   ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2558) 130,000 130,000 - - 

4.คา่ตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตาม 

   ระดับความเสี่ยง (31 ธนัวาคม 2558) 

 

390,000 

 

390,000 

 

- 

 

- 

5.คา่บริการอืน่ ไม่ม ี ไม่ม ี - - 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 2,010,000 1,959,000 51,000 2.6 



(12) 

 
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีค าถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมโดยเสียงข้างมากมมีติแต่งต้ังให้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียนท่ี 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 4499 และ/หรือ         

นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3734 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ประจ าปี 2558 และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานฯ ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 2,010,000.- บาท  

ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 14 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุม

ดว้ยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ 10 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,998,977 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชุมท้ังสิ้น 359 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 62,056,587 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 7 ได้ ดังนี้ 

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 7: 

 เห็นดว้ย     62,019,863            เสียง    (99.9408 %)     

 ไม่เห็นด้วย             0            เสียง    (      --  %)    

 งดออกเสียง      36,724           เสียง    ( 0.0592 %)         

 
วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

1Bประธานได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมผีู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม ่
  

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 22 นี้ 

ได้ด าเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม ประธาน

จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุม 

 
อนึ่ง ในระหว่างการด าเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงท าให้จ านวนหุ้นของการลงมติใน

วาระต่างๆ มีจ านวนหุ้นมากกว่าจ านวนหุ้นขณะท่ีเริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้น

ท่ีมอบฉันทะได้ก าหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เห็นด้วยในวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 7 และไม่เห็นด้วยหรือ

งดออกเสียงในวาระท่ี 8 จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ท่ีผ่านมาแล้วแต่อย่างใด  

 
ดังนั้น จึงสรุปจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 123 ราย และโดยการมอบฉันทะ 236 ราย รวม

ท้ังสิ้น 359 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 62,056,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.2855 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

(จ านวน 106,470,000 หุ้น) 
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เลิกประชมุเวลา 15.10 น. 

      

    

 
                (นายชัย  โสภณพนิช) 

        ประธานในท่ีประชมุ 

 

 

 

 
 

 (นายวรวิทย์ โรจน์รพธีาดา)  

ผู้จดบันทึกรายงานการประชมุ 


