
หนังสือเชิญและเอกสารที่ใช้ใน AGM คร้ังที่ 69 

บริษทัฯ ขอเรียนให้ผูถื้อหุ้นทราบเอกสารท่ีใชใ้น AGM คร้ังท่ี 69 ท่ีจะประชมุในวนัท่ี 28 มนีาคม 2559  เวลา 
15.00 น. ณ ห้องประชมุช ั้น 6 อาคารน าสินประกนัภยั เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

1. หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 69 
2. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 68 
3. ประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหนง่แทนกรรมการท่ีครบก  าหนดออกตามวาระ  

4. ประวติัและประสบการณ์ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในสว่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุ้น 

6. ขั้นตอนการเขา้รว่มประชมุผู้ถือหุ้น 

7. รายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องใชเ้พื่อเขา้ประชมุผู้ถือหุ้น 

8. นิยามของกรรมการอิสระของ บมจ.น าสินประกนัภยั 
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผูแ้ทนและออกเสียงในการประช ุม

สามญัผูถื้อหุ้น 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

11. แผนท่ีบริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารดงักลา่วถูกแสดงใน Website ของบริษทัฯ ดงัตอ่ไปน้ี 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



24 กมุภาพนัธ์ 2559 
เร่ือง ขอเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่69 
 

เรียน ทา่นผูถื้อหุ้น บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่68 
 2. รายงานประจ าปี 2558 พรอ้มท ัง้งบการเงินของบริษทั ประจ าปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 
 3. ประวตักิรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ให้ด ารงต  าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก  าหนดออกตามวาระ  
 4. ประวตัแิละประสบการณ์ของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั 
 5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุ้น  
 6. ข ั้นตอนการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุ้น 
 7. รายการเอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใชเ้พื่อเขา้ประชมุผูถื้อหุ้น  
 8. นิยามของกรรมการอิสระของ บมจ.น าสินประกนัภยั     
 9. รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ่งผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้เป็นผูแ้ทนและออกเสียงในการประชมุ    
                                  สามญัผูถื้อหุ้น 
 10. แบบหนังสือมอบฉนัทะ 
 11. แผนทีบ่ริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

 เมื่อวนัที ่ 24 กมุภาพนัธ์ 2559  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีมตใิห้จัดการประชมุ
สามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่ 69 ในวนัจันทร์ที ่28 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชมุช ัน้ 6  อาคารน าสินประกนัภยั  เลขที ่767  
ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ พรอ้มดว้ย
ความเห็นของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปน้ี 
 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่68  
วัตถุประสงค์และเหตุผล   :  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นร่วมกนัพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุ 
ความเห็นคณะกรรมการ   :   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นครั้งที ่ 68  ซึ่งกรรมการเห็นวา่ไดม้ี
การบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นรบัรองรายงานการประชมุครั้งดงักล่าว ตามส่ิงทีส่่งมา
ดว้ย 1 
 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 43.  ซึ่งก  าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้น 
 ประจ าปีพึงรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัการทีไ่ด้ปฏบิตัไิปในรอบ 1 ปีทีผ่า่นมา  ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษทั และการเปล่ียนแปลงทีส่  าคญัซึ่งเกดิขึ้นในรอบปี 2558  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบ  

 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั ซึ่งก  าหนดให้บริษทัตอ้งจัดท  างบดุล 
และบญัชกี  าไรขาดทนุประจ าปี  ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชขีองบริษทั   เสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
เมื่อผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้   ท ัง้น้ีงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558   ประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด ทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี และผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานและงบการเงิน” ของรายงาน
ประจ าปี ซึ่งไดจ้ัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพรอ้มกบัหนังสือเชญิประชมุ ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ :  ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นสมควรอนุมตังิบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558   

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 



 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2558 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  บริษทัมีนโยบายก  าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (Pay-out ratio) ไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของก  าไร

สุทธิ ท ัง้น้ีขึ้นกบัผลการด าเนินงาน ภาวะเศรษฐกจิ และสถานะของเงินกองทนุทีบ่ริษทัจ าเป็นตอ้งด ารงไวร้องรบัการ 
ขยายงาน 

 

 บริษทัมีก  าไรส าหรบัปี  2558  จ านวน  143,640,136  บาท  จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถื้อหุ้นไดต้ามนัยของ
มาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 48. ซึ่งก  าหนดให้ที่
ประชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัจิัดสรรเงินก  าไร อน่ึงตามทีข่อ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 49. ก  าหนดให้
บริษทัตอ้งจัดสรรก  าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารอง  จนกระท ัง่มีจ านวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10  ของทนุจด
ทะเบยีนนั้น  บริษทัมีส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558  เป็นจ านวน 24,848,787 บาท ซึ่งเทา่กบัรอ้ยละ 
12.42 ของทนุจดทะเบยีนแลว้ ดงันั้นบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายดงักล่าวเพิ่มอีก 

 ความเห็นคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตักิารจัดสรรก  าไรและจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2558 และจากก  าไรสะสม ดงัน้ี 
 ไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัมีส ารองครบถว้นตามทีก่ฎหมายก  าหนดแล้ว 
 จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  ส าหรบัหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ  6.00  บาท  รวมเป็นเงิน

ท ัง้ส้ิน  83,400,000 บาท  ซึ่งคดิเป็นอตัราส่วนเงินปันผลตอ่ก  าไรสุทธิไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 58.06  นอกจากน้ีสมควร
จ่ายเงินปันผลจากก  าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ัดสรร ซึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 548,794,476 บาท อีกหุ้น
ละ 3 บาท เป็นเงิน 41,700,000 บาท รวมเงินปันผลท ัง้ส้ินเป็นจ านวน 125,100,000 บาท สาเหตทุีบ่ริษทัฯ สมควร
จ่ายเงินปันผลจากก  าไรสะสมดงักล่าว เพราะวา่ในปี 2555  บริษทัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 ส าหรบัหุ้นสามญั
ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินท ัง้ส้ิน 13,900,000 บาท ซึ่งคดิเป็นอตัราส่วนเงินปันผลตอ่ก  าไรสุทธิได้
เทา่กบัรอ้ยละ 11.85  บริษทัชี้แจงผูถื้อหุ้นวา่ บริษทัจ่ายเงินปันผลจากขอ้เทจ็จริงทีว่า่ ไดเ้กดิมหาอุทกภยัรา้ยแรง
ในปี 2554 บริษทัยงัไดร้บัรายงานถึงจ านวนคา่สินไหมทดแทนไม่ครบถว้น ท ัง้ยากทีจ่ะประมาณไดว้า่รวมแลว้มี
จ านวนเทา่ใด  ซึ่งหากไดท้ราบจ านวนคา่สินไหมเพิ่มขึ้น จะตอ้งต ัง้ส ารองคา่สินไหมทดแทนเพิ่มเตมิ ซึ่งส่งผล
กระทบตอ่เงินกองทนุบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งด ารงเงินกองทนุทีแ่ข็งแกร่งรองรบัการขยายงาน จึงไดจ่้ายเงินปัน
ผลจากผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2554 ในอตัราดงักล่าวขา้งตน้ ซึ่งไดช้ี้แจงผูถื้อหุ้นในทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ครั้งที ่ 65 วา่ หากทราบจ านวนทีแ่น่นอนของคา่สินไหมทดแทนทีเ่กดิจากมหาอุทกภยั  กจ็ะทบทวนเร่ืองการ
จ่ายเงินปันผลอีกครั้งหน่ึง 
        ขณะน้ีบริษทัจ่ายคา่สินไหมทดแทนทีเ่กดิจากมหาอุทกภยั จนกระท ัง่คงเหลือเจ้าหน้ีคา่สินไหมคา้งจ่าย
เพียง 1 ราย ซึ่งบริษทัต ัง้ส ารองคา่สินไหมทดแทน ตลอดจนส ารองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส าหรบัลูกหน้ีบริษทั
ประกนัภยัตอ่ทีเ่กีย่วขอ้งไวค้รบถว้นแลว้ ดงันั้นจึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากก  าไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ 
        ท ัง้น้ีบริษทัก  าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นทีม่ีสิทธิไดร้บัเงินปันผล ในวนัที ่ 10 มีนาคม 2559 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยวธีิปิดสมุดทะเบยีน
พกัการโอนหุ้นในวนัที ่11 มีนาคม 2559 และก  าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที ่11 เมษายน 2559 

 

 บริษทัพิจารณาเห็นวา่การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายเร่ืองเงินปันผลที่
ก  าหนดไว ้ โดยค  านึงถึงการด าเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และสถานะของเงินกองทนุที่
บริษทัจ าเป็นตอ้งด ารงไวร้องรบัการขยายงาน อน่ึงเมื่อเปรียบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาจะพบวา่ บริษทัมีก  าไรส าหรบัปี 2557 
ตามทีร่ายงานในงบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 162,910,200 บาท ไดจ่้ายเงิน
ปันผลในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท เป็นเงินท ัง้ส้ินจ านวน 83,400,000 บาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 51.19 ของก  าไรส าหรบัปี 
2557 ดงักล่าวแลว้ 

 



วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล   :   ตามทีข่อ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18  ก  าหนดให้กรรมการออกจากต  าแหน่งในการประชมุ

สามญัประจ าปีทกุครั้ง เป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือส่วนทีใ่กลท้ีสุ่ดกบัจ านวนหน่ึงในสาม โดยกรรมการคนทีอ่ยู่ใน
ต  าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต  าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต  าแหน่งใหม่กไ็ด ้
ดงันั้นกรรมการทีจ่ะออกตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่ 69 ไดแ้ก ่ นายวฑิรูย์  พฒันรชัต ์  นายสมบญุ    
ฟูศรีบญุ และ นายนภดล  พุฒรงัษี ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ให้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่ 66 ในปี 
2556 และ นายไพรชั  เจริญชยัพงศ์  ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ให้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่ 67 ในปี 
2557 ซึ่งทกุทา่นยงัด ารงต  าแหน่งกรรมการอยู่ในปัจจุบนั   

   คณะกรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาเห็นวา่ กรรมการทีอ่อกตามวาระท ัง้ 4 ทา่น เป็น
ผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูแ้ละความสามารถสูง จึงเสนอคณะกรรมการบริษทัให้เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น พิจารณา
แตง่ต ัง้กรรมการท ัง้ 4 ทา่น ให้กลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งกรรมการของบริษทัตอ่ไปอีกวาระหน่ึง  ประกอบดว้ย 

  1)  นายวฑิรูย์  พฒันรชัต ์ 2)  นายสมบญุ  ฟูศรีบญุ 
  3)  นายนภดล  พุฒรงัษี (กรรมการอิสระ) 4)  นายไพรชั  เจริญชยัพงศ์ 

 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทน พิจารณาแลว้เห็นวา่ นายมาว อ่อง ทนุ เป็นผูท้ีม่ี
ประสบการณ์ มีความรูแ้ละความสามารถสูง ท ัง้สามารถทีจ่ะให้ความคดิเห็นทีเ่ป็นอิสระ จึงสมควรเลือกต ัง้ให้ด ารง
ต  าแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งจะท  าให้บริษทัมีกรรมการอิสระในสดัส่วนทีสู่งขึ้นดว้ย 

  

  ท ัง้น้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายชือ่บคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกต ัง้เป็นกรรมการต ัง้แตว่นัที ่    1 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกต ัง้เป็นกรรมการ 

  ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ บคุคลทีค่ณะกรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทน 
 เสนอ  มีความรู ้  ความสามารถ  และประสบการณ์  มีความระมดัระวงั  ซือ่สตัย์สุจริต   และมีคณุสมบตัคิรบถว้นตาม 
 พระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535   จึงเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเลือกบคุคลดงักล่าวด ารงต  าแหน่งกรรมการ  
 ของบริษทั ประกอบดว้ย 

 

1)  นายวฑิรูย์  พฒันรชัต ์ 2)  นายสมบญุ  ฟูศรีบญุ 
3)  นายนภดล  พุฒรงัษี (กรรมการอิสระ) 4)  นายไพรชั  เจริญชยัพงศ์ 
5) นายมาว อ่อง ทนุ (กรรมการอิสระ) 

  

 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมตัิเงินบ าเหนจ็คณะกรรมการและเบีย้ประชุมกรรมการตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  : เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 34 ทีก่  าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นก  าหนด

เงินคา่บ  าเหน็จ และเบี้ยประชมุแกค่ณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทนจึงไดพ้ิจารณา
เสนอคณะกรรมการบริษทั น าเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นอนุมตัเิงินบ  าเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชมุกรรมการ โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ภาระหน้าที ่ บทบาท และความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยได้
เปรียบเทยีบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ ดงัน้ี   
 เงินบ  าเหน็จคณะกรรมการ  จ านวนเงิน  1,800,000 บาท  (เทา่กบัปีกอ่น)  
 เบี้ยประชมุกรรมการตอ่การประชมุหน่ึงครั้ง มีจ านวนเงินดงัน้ี 
            ประธานกรรมการ   ไดร้บัเบี้ยประชมุเป็นเงิน 25,000 บาท          (เทา่กบัปีกอ่น) 
            รองประธานกรรมการ    ไดร้บัเบี้ยประชมุเป็นเงิน 20,000 บาท        (เทา่กบัปีกอ่น) 
     กรรมการ    ไดร้บัเบี้ยประชมุเป็นเงิน ทา่นละ 15,000 บาท      (เทา่กบัปีกอ่น) 

      ส่วนเบี้ยประชมุของคณะอนุกรรมการทีแ่ตง่ต ัง้โดยคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด 
 



 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัเิงินบ  าเหน็จแกค่ณะกรรมการ เป็นเงิน 
1,800,000 บาท นอกจากน้ีอนุมตัเิบี้ยประชมุกรรมการตอ่การประชมุหน่ึงครั้ง ให้แกป่ระธานกรรมการเป็นเงิน 25,000 
บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท และกรรมการ เป็นเงิน ทา่นละ 15,000 บาท 

 

วาระที่  7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2559  และก าหนดค่าสอบบญัชี  
วัตถุประสงค์และเหตุผล    :      เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43  
ทีก่  าหนดให้แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก  าหนดคา่สอบบญัชใีนการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น การคดัเลือกผูส้อบบญัชแีละ
ก  าหนดคา่สอบบญัชไีดผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดพ้ิจารณาผลการปฏบิตังิานและความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชแีลว้  คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่สมควรให้ผูส้อบบญัชแีห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 ของบริษทัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพราะวา่มีมาตรฐาน
การท  างานทีดี่ และมีคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชทีีเ่หมาะสม ผูส้อบบญัชแีห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ทีเ่สนอ
ให้แตง่ต ัง้นั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นใหญ ่หรือผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด ท ัง้น้ีบริษทัไม่มีบริษทัร่วมหรือบริษทัย่อย  ผูส้อบบญัชขีองบริษทัจึงมิไดเ้ป็น
ผูส้อบบญัชขีองบริษทัร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษทัดว้ย 
ความเห็นคณะกรรมการ :    ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นสมควรแตง่ต ัง้นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีน
เลขที ่ 3734  (ซึ่งจะเป็นผูส้อบบญัชใีนปี 2559 เป็นปีแรก)  และ/หรือ นางสาวสมใจ  คณุปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่  4499  และ/ หรือ นางสาวรชัดา  ยงสวสัด์ิวาณิชย์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่ 4951 และ/ 
หรือนางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีน เลขที ่  4172  แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั  เป็น
ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 ผูส้อบบญัชแีห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ทีเ่สนอให้แตง่ต ัง้ มีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ท ัง้น้ีไดแ้นบประวตัแิละประะสบการณ์ของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบริษทัมาพรอ้มกบัหนังสือฉบบัน้ีดว้ยแลว้ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชขีา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ให้เสนอ
ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีอ านาจแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชคีนอ่ืนให้ปฏบิตัหิน้าที่แทนได ้  
           ท ัง้น้ีควรก  าหนดคา่ธรรมเนียมบริการประจ าปี 2559 เป็นจ านวนไม่เกนิ 2,150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
คา่ธรรมเนียมประจ าปีบญัช ี2558 ทีท่ีป่ระชมุผูถื้อหุ้นครั้งที ่ 68  เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2558 ก  าหนดดงัตอ่ไปน้ี                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                              (บาท) 

รายการค่าธรรมเนยีมสอบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 เพิ่ม 
คา่ตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 1,000,000 800,000 200,000 
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  600,000 510,000 90,000 
คา่สอบทานรายงานการด ารงเงินกองทนุส าหรบัไตรมาสที ่ 2 170,000 170,000 0 
คา่ตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทนุส าหรบัปี  380,000 370,000 10,000 

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2,150,000 1,850,000 300,000 
         

        สาเหตทุีม่ีคา่ธรรมเนียมบริการสูงขึ้นเพราะบริษทัเร่ิมใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัใหม่ (IFRS4) ในปี 2559 ซึ่งจะตอ้ง
ส่งขอ้มูลให้ผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศตรวจสอบสญัญาประกนัภยัตอ่ วา่มีลกัษณะเป็นสญัญาประกนัภยัหรือสญัญา
ลงทนุ จึงมีคา่ใชจ่้ายเพื่อการดงักล่าว 200,000 บาท นอกจากน้ีผูส้อบบญัชตีอ้งตรวจบญัชตีามมาตรฐานบญัชฉีบบั
ใหม่มากขึ้น จึงขอเพิ่มคา่บริการอีก 100,000 บาท  รวมเป็นเงินทีเ่พิ่มขึ้นท ัง้ส้ินเป็นจ านวน 300,000 บาท 
   อน่ึงหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชปีระจ าปีตามปกต ิ ขอให้มอบให้คณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจ
พิจารณาก  าหนดคา่ตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป  

 
 
 
 



วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  (ถ้ าม)ี 
    จึงขอเรียนเชญิทา่นผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ หากทา่นไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยตนเองได ้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเขา้ประชมุตามหนังสือมอบฉนัทะทีแ่นบมาน้ี โดยจะตอ้งยื่นแสดงเอกสาร   
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นทีม่ีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารทีแ่นบทา้ยน้ีดว้ย  
อน่ึงทา่นผูถื้อหุ้นอาจเลือกทีจ่ะท  าหนังสือมอบฉนัทะให้ นายสนัต ์โชตพิฤกษ์ หรือนายยงยุทธ  ผูส้นัต ิหรือนายสมบตั ิ พูถาวรวงศ์  
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ  เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชมุ และออกเสียงในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นกไ็ด ้  ซึ่งบริษทัฯ ไดแ้นบประวตัมิา
พรอ้มกบัหนังสือฉบบัน้ีดว้ยแลว้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 

   สันต์  โชติพฤกษ์ 
 

                 (นายสนัต ์ โชตพิฤกษ์) 
  ประธานกรรมการ 

                                          บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

บริษทั น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่68 
 

 ประชมุเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2558 เวลา 15.10 น. ณ ห้องประชมุช ัน้ 6 อาคารน าสินประกนัภยั เลขที ่767 ถนนกรุงเทพ-
นนทบรีุ แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสนัต ์ โชตพิฤกษ์  ประธานกรรมการ เป็นประธานในทีป่ระชมุ  

นายกชกร  นันทพนัธ์ เลขานุการบริษทัฯ แถลงวา่ การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่ 68 ของ บริษทั น าสินประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) คราวน้ีมีผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชมุจ านวนรวม 33 คน นับจ านวนหุ้นรวมได ้
7,729,199 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55.61 ของจ านวนหุ้นสามญัท ัง้หมด 13,900,000 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบั 
ของบริษทัฯ 
 การประชมุครั้งน้ีมีกรรมการบริษัทฯ  เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 10 คน ดงัน้ี 
 1. นายสนัต ์ โชตพิฤกษ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมบญุ  ฟูศรีบญุ  รองประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้ านวยการ 
 3. นางสาวรตันา  เจริญชยัพงศ์ กรรมการ และกรรมการรองผูอ้ านวยการ 
 4. นายวฑิรูย์  พฒันรชัต ์  กรรมการ 
 5. นายยงยุทธ  ผูส้นัต ิ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
             6. นายนภดล  พุฒรงัษี  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทน  
 7. นางสาวสุมาลี  เจริญชยัพงศ์ กรรมการ 
 8. นายไพรชั  เจริญชยัพงศ์  กรรมการ  
 9. ดร.โชตมิา  พวัศิริ  กรรมการ 
              10. นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ   กรรมการอิสระ 
 
 นอกจากน้ียงัมี ดร.อภิชยั  จันทรเสน ทีป่รึกษาคณะกรรมการ นางสาวศิวรี  ปิยะศิรินนท ์ผูแ้ทนของนางนงลกัษณ์    พุ่ม
น้อย ผูส้อบบญัชแีห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั นายธนา  วงศ์แสงนาค ผูต้รวจสอบภายใน นายธีระ ตรุษสาท ผูจ้ัดการฝ่ายบญัช ี
และนายกชกร  นันทพนัธ์ เลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชมุดว้ย  

กอ่นเขา้สู่การพิจารณาตามระเบยีบวาระการประชมุ นายกชกร  นันทพนัธ์ เลขานุการบริษทัฯ แจ้งให้ทีป่ระชมุรบัทราบ
ถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุวา่ ผูถื้อหุ้นแตล่ะทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เทา่กบัจ านวนหุ้นทีถื่ออยู่  โดยนับคะแนนเสียง หน่ึงหุ้นเทา่กบัหน่ึงเสียง เพื่อให้การนับคะแนนเสียงสะดวกและรวดเร็ว ในการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระหากไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ยตามทีค่ณะกรรมการเสนอหรืองดออกเสียง จะถือวา่ทีป่ระชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดงันั้นหากมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด โปรดแสดงความเห็นลงในบตัรลงคะแนนและส่ง
ให้เจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ เพื่อรวมคะแนนหักออกจากผูเ้ขา้ประชมุท ัง้หมด คะแนนเสียงทีเ่หลือถือวา่เป็นผูล้งคะแนนเห็นดว้ยกบั
กรรมการ  
 ระเบยีบวาระการประชมุในวนัน้ีมี 8 วาระ วาระที ่ 2 เป็นวาระรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557   จึงไม่มี
การลงคะแนน ส่วนวาระที ่ 5 เป็นวาระพิจารณาเลือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก  าหนดออกตามวาระ เฉพาะในระเบยีบ
วาระน้ีจะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ท ัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก  ากบัดูแลกจิการทีดี่ ซึ่งหาก
ไม่มีทา่นผูถื้อหุ้นคดัคา้นหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จะด าเนินการประชมุตามทีก่ล่าวแลว้ 
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 เลขานุการบริษทัฯ แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบดว้ยวา่ ตามทีไ่ดป้ระกาศบนเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ  เชญิให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองที่
เห็นวา่ส าคญั สมควรบรรจุเป็นระเบยีบในวาระการประชมุ รวมถึงการเสนอชือ่ผูท้ีม่ีคณุสมบตัเิหมาะสมและสอดคลอ้งตาม
หลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ เพื่อรบัเลือกเป็นกรรมการ ระหวา่งวนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที ่ 15 กมุภาพนัธ์ 2558 ไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอเร่ืองใดๆ หรือชือ่บคุคลใดๆ ดงันั้นบริษทัฯ จะด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ ทีไ่ดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์
บริษทัฯ และจัดส่งให้แกท่า่นผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแลว้  
 อน่ึง เพื่อเป็นไปตามหลกัการก  ากบัดูแลกจิการทีดี่ในการจัดประชมุผูถื้อหุ้น เร่ืองการนับคะแนนเสียงทีว่า่ควรมีผูน้ับ
คะแนนทีเ่ป็นกลาง เป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน บริษทัฯ จึงขอเชญิทา่นผูถื้อหุ้นอาสาสมคัรเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน  

ในการน้ี นายประสงค ์  ลีฬกาญจนากลุ  ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น ยินดีอาสาสมคัรเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน
ตลอดการประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาตามระเบยีบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปน้ี  
  
วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่67  
   เลขานุการบริษทัฯ แถลงวา่ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นครั้งที ่ 67 ซึ่งไดม้ีการ
บนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง ให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารบัรอง ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยในหนังสือเชญิประชมุแลว้  
 

 มติ  ทีป่ระชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่ 67 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที ่ 31 มีนาคม 2557 
ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสียงจ านวน 7,729,199 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ โดยไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองด
ออกเสียง  
                

วาระที่ 2.  รับทราบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการ 
   เลขานุการบริษทัฯ แถลงวา่ ในระเบยีบวาระน้ี วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ      ขอ้ 
43. ซึ่งก  าหนดให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพึงรบัทราบรายงานเกีย่วกบัการปฏบิตังิานในรอบ 1 ปี ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยกบัหนังสือเชญิ
ประชมุ ท ัง้น้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชมุเพิ่มอีก 2 คน รวมเป็น 35 คน จ านวนหุ้นรวมได ้8,000,877 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 57.56 
ของจ านวนหุ้นสามญัท ัง้หมด 13,900,000 หุ้น 

  ประธานฯ  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการ ให้ทีป่ระชมุทราบ โดยมีใจความสรุปไดว้า่  
บริษทัฯ มียอดขายในปี 2557 เป็นจ านวน 1,715.82 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 32.30 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดก้  าไรจากการรบั
ประกนัภยั เป็นจ านวน 100.07 ลา้นบาท  จากการลงทนุ  เป็นจ านวน 93.74 ลา้นบาท และจากรายไดอ่ื้น เป็นจ านวน 15.86 ลา้น
บาท สรุปแลว้บริษทัฯ มีก  าไรส าหรบัปี 2557 เป็นจ านวน 162.91 ลา้นบาท และไดก้  าไรตอ่หุ้น (EPS) เป็นจ านวน 11.72 บาท 
 ประธานฯ ไดร้ายงานให้ทีป่ระชมุทราบวา่ในปีทีผ่า่นมาบริษทัฯ ไดร้บัรางวลับริษทัประกนัวนิาศภยัทีม่ีการพฒันาดีเด่น
ประจ าปี 2556 จากส านักงาน คปภ. นอกจากน้ียงัไดร้บัรางวลั SET Awards 2014 ทีจ่ัดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกบัวารสารการเงินการธนาคารจ านวน 2 รางวลั ไดแ้ก ่ รางวลับริษทัจดทะเบยีนดา้นผลการด าเนินงานดีเด่นกบัรางวลัผูบ้ริหาร
สูงสุดดีเด่น 
 ส าหรบัปี 2558 นั้น บริษทัฯ มีนโยบายทีจ่ะออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
นอกจากน้ีจะให้บริการทีดี่ รวดเร็ว เป็นธรรม ท ัง้จะเปิดชอ่งทางใหม่ในการขายดว้ย 
 นายณฐักติ ิสุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ เหตใุดเบี้ยประกนัภยัรบัจากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนตม์ีจ านวนลดลงในปี 
2557 แต ่Loss Ratio มีระดบัทีสู่งขึ้น   
               กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ เบี้ยประกนัภยัรบัจากกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนตข์องบริษทัฯ มีจ านวนลดลง เน่ืองจาก
ในปี 2557 ยอดขายรถยนตท์ ัง้ประเทศมีจ านวนลดลง เป็นอุปสรรคตอ่การขยายงานของธุรกจิประกนัวนิาศภยัท ัง้อุตสาหกรรม แต่
บริษทัฯ มิไดล้ดอตัราเบี้ยประกนัภยั ถึงแมว้า่จะมีการแข่งขนัในระดบัทีสู่ง เน่ืองจากจะเป็นผลเสียในระยะยาว  
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ส่วนกรณีที ่ Loss Ratio ของกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนตม์ีระดบัทีสู่งขึ้นนั้น นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัไดช้ี้แจงใน

รายงานการค  านวณความรบัผดิตามกรมธรรม์ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 วา่ ทีผ่า่นมาบริษทัฯ ไดจ่้ายสินไหมทดแทนให้รวดเร็วขึ้น 
ดงันั้นในการค  านวณคา่สินไหมทดแทนสมบรูณ์ของการรบัประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัจึงปรบัเพิ่ม
คา่ปัจจัยพฒันาการสินไหมทดแทนของการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ท  าให้คา่ส ารองสินไหมทดแทนทีเ่กดิขึ้นแลว้ แตย่งั
ไม่ไดร้บัรายงาน (IBNR) มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ เหตใุดเบี้ยประกนัภยัรบัจากกรมธรรม์ประกนัอุบตัเิหตสุ่วนบคุคลมีจ านวน
สูงขึ้น 
 กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ เบี้ยประกนัภยัรบัจากกรมธรรม์ดงักล่าวมีจ านวนสูงขึ้น เน่ืองจากบริษทัฯ ขยายงาน โดย
ไดข้ายกรมธรรม์ดงักล่าวให้แกลู่กคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในปริมาณทีสู่งขึ้น 
  นายณฐักติ ิสุนทรบรุะ  ผูถื้อหุ้น  สอบถามวา่ เหตใุดมีการต ัง้ส ารอง IBNR ในไตรมาส 3  ของปี 2556  แตไ่ดม้ีการ
ปรบัปรุงส ารองดงักล่าวให้มีจ านวนลดลงในไตรมาส 4 ของปี 2556 
  กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่  ส านักงาน คปภ.มิไดก้  าหนดให้นักคณิตศาสตร์ประกนัภยั ลงนามรบัรองรายงานการ
ค  านวณความรบัผดิตามกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรบัไตรมาสที ่ 3 ของปี 2556 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาต ัง้ส ารอง IBNR ในไตรมาส
ดงักล่าวดว้ยความระมดัระวงั ส่วนในกรณีของไตรมาสที ่ 4 ของปี 2556 นั้น ส านักงาน คปภ. ก  าหนดให้นักคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ลงนามรบัรองรายงานการค  านวณความรบัผดิตามกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรบัไตรมาสที ่ 4 ของทกุปี ซึ่งนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ไดพ้ิจารณาทบทวนความรบัผดิตามกรมธรรม์แลว้ มีความเห็นวา่สมควรทีจ่ะลดส ารอง IBNR ทีต่ ัง้ไปแลว้ ให้มีจ านวนลดลง  
             นายจรูญเกยีรต ิ  อคัรศิลป ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่บริษทัฯ มีนโยบายทีจ่ะเพิ่มสภาพคล่องของการซือ้ขายหุ้นของบริษทัฯ 
ดว้ยวธีิการใด  

กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดเ้คยให้ค  าแนะน า ถึงเร่ืองแนวทางการเพิ่มสภาพ
คล่องของการซือ้ขายหุ้นของบริษทัฯ ไปแลว้วา่สมควรทีจ่ะท  าการแตกพาร์ (Stock Split) ซึ่งบริษทัฯ ขอรบัเร่ืองน้ีไวพ้ิจารณาตอ่ไป 
 

      มติ    ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการตามทีร่ายงานขา้งตน้ 
 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
  เลขานุการบริษทัฯ ไดเ้สนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 ซึ่ง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด ทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี และผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ มีรายละเอียดอยู่ในหมวด “รายงานและงบการเงิน” ของรายงานประจ าปี ซึ่งจัดส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นพรอ้มกบัหนังสือเชญิประชมุ ซึ่งสรุปไดด้งัน้ี  
 รายงานผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 139, งบแสดงฐานะการเงินปรากฏในรายงาน
ประจ าปี หน้า 141, งบก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จปรากฏในรายงานประจ าปี หน้า 143, งบกระแสเงินสดปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 
146, และหมายเหตปุระกอบงบการเงินปรากฏรายงานประจ าปี หน้า 148 - 191 
 

ซึ่งสรุปไดว้า่มีฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2557  ดงัน้ี 
 สินทรพัย์รวม 2,981.6    ลา้นบาท     เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น     16.4    ลา้นบาท  หรือ รอ้ยละ 0.6 
 หน้ีสินรวม            1,733.3    ลา้นบาท     ลดลงจากปีกอ่น       58.9     ลา้นบาท  หรือรอ้ยละ 3.3 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,248.3    ลา้นบาท     เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น     75.4    ลา้นบาท  หรือรอ้ยละ 6.4 
 

 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ดงัน้ี 
 เบี้ยประกนัภยัทีถื่อเป็นรายไดแ้ละรายไดค้า่บ  าเหน็จ มีจ านวน 1,607.3 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 
1,501.3  ลา้นบาท แลว้ปรากฏวา่เพิ่มขึ้น 106.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.1 
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 คา่สินไหมทดแทนและคา่จัดการสินไหมทดแทน มีจ านวน 878.0 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 789.4  
ลา้นบาท แลว้ปรากฏวา่เพิ่มขึ้น 88.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.2 
 คา่บ  าเหน็จ คา่ใชจ่้ายด าเนินงานและอ่ืนๆ มีจ านวน 629.2 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 595.0 ลา้นบาท 
แลว้ปรากฏวา่เพิ่มขึ้น 34.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.7 
 ก  าไรจากรบัประกนัภยั มีจ านวน 100.1 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 117.0 ลา้นบาท แลว้ปรากฏวา่ลดลง 
16.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.4 
 ก  าไรจากลงทนุสุทธิและอ่ืนๆ มีจ านวน 109.6 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 115.1 ลา้นบาท แลว้ปรากฏ
วา่ลดลง 5.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.7 
 เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการก  ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) และอ่ืนๆ มีจ านวน 10.7 ลา้น
บาท เปรียบเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 10.4 ลา้นบาท แลว้ปรากฏวา่เพิ่มขึ้น 0.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.0 
 ภาษีเงินได ้ มีจ านวน 36.1 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 38.6 ลา้นบาท แลว้ปรากฏวา่ลดลง 2.6 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 6.6 
 ก  าไรส าหรบัปี มีจ านวน 162.9 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกบัปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 183.0 ลา้นบาท แลว้ปรากฏวา่ลดลง 20.1 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.0 
 นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ เหตใุดก  าไรจากการลงทนุจึงมีจ านวนลดลงในปี 2557 
 เลขานุการบริษทัฯ ชี้แจงวา่ บริษทัฯ มีก  าไรจากการลงทนุในปี 2557 เป็นจ านวนต  า่กวา่ปี 2556 เพราะวา่บริษทัฯ ไดก้  าไร
จากการขายหุ้น (Capital Gain) เป็นจ านวนมากในชว่งตน้ปี 2556 เน่ืองจากขณะนั้นหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์ฯ มีราคาคอ่นขา้งสูง  
 นายจรูญเกยีรต ิอคัรศิลป ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ เพราะเหตใุดบริษทัฯ จึงไม่ก  าหนดจ านวนเงินปันผลจากก  าไรเบด็เสร็จ ซึ่ง
จะท  าให้เงินปันผลมีจ านวนทีสู่งขึ้น 
 กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ บริษทัฯ มิไดก้  าหนดจ านวนเงินปันผลจากก  าไรเบด็เสร็จ ซึ่งไดเ้ปิดเผยนโยบายเร่ืองเงิน
ปันผลไปแลว้วา่ บริษทัฯ ก  าหนดจ านวนเงินปันผลจากก  าไรสุทธิ โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผล (Pay-out ratio) เป็นจ านวนไม่เกนิ 
60% ของก  าไรสุทธิ ท ัง้น้ีขึ้นกบัผลการด าเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และสถานะของเงินกองทนุที่
บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งด ารงไวร้องรบัการขยายงาน ท ัง้น้ีบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลในปี 2557 โดยก  าหนด Pay-out ratio ในระดบัที่
ใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่นมา  
 นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ เหตใุดคา่ใชจ่้ายพนักงานทีไ่ม่ใชค่า่ใชจ่้ายการรบัประกนัภยัและการจัดการคา่
สินไหมทดแทน ตามรายงานประจ าปีหน้า 181 มีจ านวนสูงขึ้น 
 เลขานุการบริษทั ชี้แจงวา่ สาเหตสุ าคญัเกดิจากการปรบัปรุงเงินเดือนของพนักงาน นอกจากน้ีมีการรบัพนักงานเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้มีจ านวนเพียงพอตอ่การด าเนินงานของบริษทัฯ  
 นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ตามทีบ่ริษทัฯ มีคดีถูกฟ้องรอ้งเรียกคา่เสียหายจากการเป็นผูร้บัประกนัภยั 
ตามรายงานประจ าปีหน้า 185 จ านวนประมาณ 548.3 ลา้นบาท นั้น เป็นคดีทีเ่กีย่วเน่ืองกบัคดีทีเ่กดิขึ้นในปี 2556 หรือไม่ประการ
ใด 
 กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ คดีหลายคดีทีก่ล่าวแลว้นั้น มีความเกีย่วเน่ืองกบัคดีทีเ่กดิขึ้นในปี 2556 โดยมีทนุทรพัย์ที่
โจทกไ์ดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรม์จ านวน 53.6 ลา้นบาท บริษทัฯ บนัทกึส ารองคา่สินไหมทดแทนแลว้ 51.5 ลา้นบาท ส่วนที่
เหลือนั้นบริษทัฯ เชือ่วา่บริษทัฯ ไม่ตอ้งรบัผดิแตอ่ย่างใด 
 นายจรูญเกยีรต ิ  อคัรศิลป  ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ในกรณีทีบ่ริษทัฯ ชนะคดี จะปรบัปรุงรายการส ารองคา่สินไหมทดแทน
ออกไปใชห่รือไม่ 
  กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ หากบริษทัฯ ชนะคดีกส็ามารถท  าการปรบัปรุงรายการส ารองคา่สินไหมทดแทนออกไป
ได ้
  นายณฐักติ ิสุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่มีการด าเนินการกบัพื้นทีอ่าคารน าสินประกนัภยัประการใดบา้ง  
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  กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ เมื่อบริษทัฯ ไดร้บัสิทธิในการใชพ้ื้นทีอ่าคารน าสินประกนัภยัคนืมาต ัง้แตว่นัที ่ 1 
ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดน้ าพื้นทีอ่าคารออกไปให้บคุคลอ่ืนเชา่ โดยมีรายไดจ้ากคา่เชา่และคา่บริการประมาณ 20 ลา้นบาทตอ่ปี  
  นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ หากรถไฟฟ้าดา้นหน้าอาคารบริษทัฯ ให้บริการ จะมีผลกระทบตอ่อตัราคา่
เชา่อาคารหรือไม่ 
  กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ บริษทัฯ ท  าสญัญาเชา่กบัผูเ้ชา่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี อตัราคา่เชา่จะถูกก  าหนดให้คงที่
ตลอดอายุสญัญา แตใ่ห้สญัญาเชา่ส้ินสุดลง จะมีการทบทวนอตัราคา่เชา่อีกครั้งหน่ึง 
 นายจรูญเกยีรต ิ  อคัรศิลป ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่กรณีทีบ่ริษทัประกนัภยัหลายบริษทัไดร้บัการสนับสนุนจากธนาคาร
พาณิชย์นั้น บริษทัฯ มีความกงัวลหรือไม่ 
  กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ บริษทัฯ ไม่กงัวลในเร่ืองดงักล่าว เพราะวา่ลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ ส่วนใหญเ่ป็น
กลุ่มรถยนตท์ีป่ระกอบธุรกจิเชงิพาณิชย์ แตกตา่งจากบริษทัประกนัภยัดงักล่าวจ านวนมากทีม่ีลูกคา้ส่วนใหญเ่ป็นบคุคลธรรมดา 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดร้บัความสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้ขายกรมธรรม์แกลู่กคา้
ของธนาคารดงักล่าวอีกดว้ย 
 นายจรูญเกยีรต ิ อคัรศิลป  ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ลูกคา้กลุ่มใดทีท่  าก  าไรให้บริษทัฯ มากกวา่ 
 กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ น่าจะเป็นกลุ่มรถทีป่ระกอบธุรกจิเชงิพาณิชย์ เน่ืองจากเบี้ยประกนัภยัตอ่กรมธรรม์
ดงักล่าวมีจ านวนสูงกวา่กรมธรรม์ทีคุ่ม้ครองรถเก๋งส่วนบคุคล นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีความช  านาญในการรบัประกนัภยัรถยนตท์ี่
ใชใ้นการประกอบธุรกจิเชงิพาณิชย์อีกดว้ย  
 นายจรูญเกยีรต ิ  อคัรศิลป  ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ มีความเป็นไปไดห้รือไม่ทีบ่ริษทัฯ จะรกัษาส่วนแบง่ทางการตลาดไม่ให้
มีสดัส่วนทีล่ดลงในปี 2558 
 กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ บริษทัฯ มีความมัน่ใจวา่ จะสามารถรกัษาส่วนแบง่ทางการตลาดของบริษทัฯ ไม่ให้มี
สดัส่วนลดลง  
  

 มติ   ทีป่ระชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงิน ประจ าปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 ซึ่งผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชแีลว้ตามทีแ่ถลงดว้ยคะแนนเสียงจ านวน 8,000,877 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ โดยไม่มีผูใ้ด
คดัคา้นหรืองดออกเสียง  
 

วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2557 
   เลขานุการบริษทัฯ แถลงวา่บริษทัฯ มีก  าไรส าหรบัปี 2557 จ านวน 162,910,200  บาท จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้  แกผู่ ้
ถือหุ้นไดต้ามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 48.   ซึ่ง
ก  าหนดให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัจิัดสรรเงินก  าไร  อน่ึงตามทีข่อ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 49. 
ก  าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจัดสรรก  าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารอง  จนกระท ัง่มีจ านวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10  ของทนุจด
ทะเบยีนนั้น  บริษทัฯ มีส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวน 24,848,787 บาท ซึ่งเทา่กบัรอ้ยละ 12.42 ของ
ทนุจดทะเบยีนแลว้ ดงันั้นบริษทัฯ ไม่จ าเป็นตอ้งจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายดงักล่าวเพิ่มอีก 
 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตักิารจัดสรรก  าไรจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

 ไม่จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ มีส ารองครบถว้นตามทีก่ฎหมายก  าหนดแลว้ 
  จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ส าหรบัหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท รวมเป็นเงินท ัง้ส้ิน  

83,400,000 บาท ซึ่งคดิเป็นอตัราส่วนเงินปันผลตอ่ก  าไรส าหรบัปีไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 51.19 โดยบริษทัฯ ก  าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นทีม่ี
สิทธิไดร้บัเงินปันผล ในวนัที ่ 7 เมษายน 2558 (Record Date)  รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยวธีิปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นในวนัที ่ 8 เมษายน 2558 และก  าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที ่ 22 
พฤษภาคม 2558 
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  บริษทัฯ พิจารณาเห็นวา่การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายเร่ืองเงินปันผลที่
ก  าหนดไวว้า่ บริษทัฯ ก  าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (Pay-Out Ratio) ไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของก  าไรส าหรบัปี ท ัง้น้ีขึ้นกบัผลการ
ด าเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และสถานะของเงินกองทนุทีบ่ริษทัฯ จ าเป็นตอ้งด ารงไวร้องรบัการ
ขยายงาน อน่ึงเมื่อเปรียบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาจะพบวา่ บริษทัฯ มีก  าไรส าหรบัปี 2556 จ านวน 183,010,056 บาท ไดจ่้ายเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นเงินท ัง้ส้ินจ านวน 90,350,000 บาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 49.37 ของก  าไรส าหรบัปี 2556 ดงักล่าวแลว้ 
 

             มติ  ทีป่ระชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทใ์ห้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงจ านวน 8,000,877 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ โดยไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง  
 
วาระที่ 5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 เลขานุการบริษทัฯ แถลงวา่ ตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18  ก  าหนดให้ 
กรรมการออกจากต  าแหน่งในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครั้ง เป็นจ านวนหน่ึงในสาม หรือส่วนทีใ่กลท้ีสุ่ดกบัจ านวนหน่ึงใน
สาม โดยกรรมการคนทีอ่ยู่ในต  าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต  าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารง
ต  าแหน่งใหม่กไ็ด ้ดงันั้นกรรมการทีจ่ะออกตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่68 ไดแ้ก ่

   ก. นายสนัต ์ โชตพิฤกษ์  นายยงยุทธ  ผูส้นัต ิและ นายสมบตั ิ พูถาวรวงศ์ ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ให้เป็นกรรมการใน 
การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่65 ในปี 2555 และยงัด ารงต  าแหน่งกรรมการอยู่ในปัจจุบนั 

      ข. นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ ซึ่งทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครั้งที ่ 11/2556-2557 เมื่อวนัที ่ 24 กมุภาพนัธ์ 2557 มีมตติาม
ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 21 แตง่ต ัง้ให้เป็นกรรมการแทนนายก  าพล  เตชะหรูวจิิตร ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ให้เป็นกรรมการในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่ 65 แตถึ่งแกก่รรมในปี 2557  นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ จึงมีวาระการด ารงต  าแหน่งกรรมการเทา่วาระทีย่งั
เหลืออยู่ของนายก  าพล  เตชะหรูวจิิตร  
 คณะกรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาเห็นวา่ กรรมการทีอ่อกตามวาระท ัง้ 4 ทา่น เป็นผูท้รงคณุวฒุิ 
มีความรูแ้ละความสามารถสูง จึงเสนอคณะกรรมการบริษทัให้เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น พิจารณาแตง่ต ัง้ นายสนัต ์  โชตพิฤกษ์ 
นายยงยุทธ  ผูส้นัต ิ  นายสมบตั ิ  พูถาวรวงศ์ และนางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ ให้กลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตอ่ไป
อีกวาระหน่ึง 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ บคุคลทีค่ณะกรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทนเสนอ มีความรู ้ ความ 
สามารถและประสบการณ์ นอกจากน้ีไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ มีความระมดัระวงั ซือ่สตัย์สุจริตและมีคณุสมบตัิ
ครบถว้นตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จึงเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเลือกต ัง้เป็นกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก ่
 1)  นายสนัต ์ โชตพิฤกษ์ 2)  นายยงยุทธ  ผูส้นัต ิ

3)  นายสมบตั ิ พูถาวรวงศ์ 4)  นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ 
  
            รายละเอียดและประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่อยู่ในหนังสือเชญิประชมุผูถื้อหุ้นทีไ่ดส่้งให้ทา่นผูถื้อหุ้นไปแลว้ 
 

        มติ  ทีป่ระชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทใ์ห้แตง่ต ัง้กรรมการทีค่รบก  าหนดตามวาระ ด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
 

 นายสนัต ์ โชตพิฤกษ์ ไดค้ะแนนเสียง 8,000,877 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 100  ของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  
โดยไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

นายยงยุทธ  ผูส้นัต ิ ไดค้ะแนนเสียง 8,000,877 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 100  ของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  
โดยไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

-6- 



นายสมบตั ิ พูถาวรวงศ์ ไดค้ะแนนเสียง 8,000,877 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 100  ของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  
โดยไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ ไดค้ะแนนเสียง 8,000,877 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 100  ของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  
โดยไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

       
วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมตัิเงินบ าเหนจ็คณะกรรมการและเบีย้ประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ  
  เลขานุการบริษทัฯ แถลงวา่ เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 ทีก่  าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นก  าหนด
เงินคา่บ  าเหน็จ และเบี้ยประชมุแกค่ณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ น าเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นอนุมตัเิงินบ  าเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชมุกรรมการ โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ ภาระหน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยไดเ้ปรียบเทยีบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ ดงัน้ี       

 เงินบ  าเหน็จคณะกรรมการ จ านวนเงิน 1,800,000 บาท (เทา่กบัปีกอ่น)  
 เบี้ยประชมุกรรมการตอ่การประชมุหน่ึงครั้ง มีจ านวนเงินดงัน้ี 
 ประธานกรรมการ ไดร้บัเบี้ยประชมุเป็นเงิน 25,000 บาท (เทา่กบัปีกอ่น) 
 รองประธานกรรมการ ไดร้บัเบี้ยประชมุเป็นเงิน 20,000 บาท (เทา่กบัปีกอ่น) 
 กรรมการ ไดร้บัเบี้ยประชมุเป็นเงิน ทา่นละ 15,000 บาท (เทา่กบัปีกอ่น) 

 

 ส่วนเบี้ยประชมุของคณะอนุกรรมการทีแ่ตง่ต ัง้โดยคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด 
 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัเิงินบ  าเหน็จแกค่ณะกรรมการ เป็น  
 เงิน 1,800,000 บาท  และอนุมตัเิบี้ยประชมุกรรมการตอ่การประชมุหน่ึงครั้ง  ให้แกป่ระธานกรรมการเป็นเงิน 25,000 บาท     รอง
ประธานกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท และกรรมการ เป็นเงิน ทา่นละ 15,000 บาท 

        

         มติ  ทีป่ระชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิห้จ่ายเงินบ  าเหน็จแกค่ณะกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 1,800,000 บาท และอนุมตัเิบี้ย
ประชมุให้แกป่ระธานกรรมการ เป็นเงิน 25,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท และกรรมการ เป็นเงินทา่นละ 
15,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงจ านวน 8,000,877 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ โดยไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองด
ออกเสียง  
 
วาระที่ 7.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบญัชี 
   เลขานุการบริษทัฯ แถลงวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 43  ที่
ก  าหนดให้แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก  าหนดคา่สอบบญัชใีนการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ซึ่งการคดัเลือกผูส้อบบญัชแีละก  าหนดคา่สอบ
บญัชไีดผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดพ้ิจารณาผลการปฏบิตังิานและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชแีลว้  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ สมควรให้ผูส้อบบญัชแีห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี  
2558 ของบริษทัฯ  เพราะวา่มีมาตรฐานการท  างานทีดี่ และมีคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชทีีเ่หมาะสม ผูส้อบบญัชแีห่งบริษทั
ส านักงาน อีวาย จ ากดั ทีเ่สนอให้แตง่ต ัง้นั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือผูบ้ริหารหรือผู ้
ถือหุ้นใหญ ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด ท ัง้น้ีบริษทัฯ ไม่มีบริษทัร่วมหรือบริษทัย่อย ผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ จึง
มิไดเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ ร่วมหรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ ดว้ย    
              คณะกรรมการเห็นสมควรแตง่ต ัง้นางนงลกัษณ์  พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่  4172  หรือ นางสาวสมใจ  
คณุปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่ 4499  หรือ  นางสาวรชัดา  ยงสวสัด์ิวาณิชย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่
4951 แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2558 ของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอให้แตง่ต ัง้นั้น มีความเป็น
อิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชขีา้งตน้ไม่สามารถ 
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ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้   ขอเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูม้ีอ านาจแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชคีนอ่ืนให้
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได ้ท ัง้น้ีควรก  าหนดคา่ธรรมเนียมบริการเทา่กบัปีทีผ่ ่านมา เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 1,850,000 บาท  
 อน่ึงหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชปีระจ าปีตามปกต ิ  ขอให้มอบให้คณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจพิจารณา
ก  าหนดคา่ตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป             
  

       มติ   ทีป่ระชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทใ์ห้แตง่ต ัง้นางนงลกัษณ์  พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4172 หรือ นางสาว
สมใจ  คณุปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่ 4499 หรือ นางสาวรชัดา  ยงสวสัด์ิวาณิชย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีน
เลขที ่ 4951 แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2558  ของบริษทัฯ  โดยก  าหนดคา่สอบบญัชสี าหรบัปี 
2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 1,850,000 บาท และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชขีา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นผูม้ีอ านาจแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชคีนอ่ืนให้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได ้ และหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชปีระจ าปีตามปกต ิ ให้
คณะกรรมการเป็นผูม้ีอ านาจพิจารณาก  าหนดคา่ตอบแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยในระเบยีบวาระน้ีไดร้ับคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์าก
ผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงจ านวน 8,000,877 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูถื้อหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ โดยไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออก
เสียง  
 

วาระที่ 8.  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ าม)ี 
 นายสมยศ  ศกัด์ิศรีคณุากร ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย กล่าวชืน่ชมทีบ่ริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนว
ร่วมปฏบิตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต วา่บริษทัฯ ไดร้บัการประเมินให้อยู่ในระดบั
ที ่ 2 ซึ่งอยู่ในข ั้นตอนของการประกาศเจตนารมณ์ไปแลว้ จึงสอบถามถึงแนวทางทีบ่ริษทัฯ จะด าเนินการให้ไดร้บัการประเมินใน
ระดบัทีสู่งขึ้น  
 เลขานุการบริษทัฯ ชี้แจงวา่ บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินการตอ่ตา้นการทจุริต ให้ไดร้บัการประเมินในระดบัทีสู่งขึ้น 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงก  าหนดแผนบริหารความเส่ียงทีจ่ะมีการทุจริตท ัง้น้ี
ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงดว้ย ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงไดต้ดิตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินการให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส  
 นายจรูญเกยีรต ิ  อคัรศิลป ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ มีความเหมาะสมเพียงใดทีบ่ริษทัฯ จะจ่ายปันผลระหวา่งกาลให้แกผู่ถื้อ
หุ้น 
 กรรมการผูอ้ านวยการ แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบวา่ จะรบัเอาค  าแนะน าดงักล่าวไวพ้ิจารณา 
 นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น ให้ค  าแนะน าวา่ น่าจะผอ่นผนักฎเกณฑ์ทีบ่ริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นแลกบตัรเพื่อเขา้มาประชมุผู ้
ถือหุ้นในอาคารน าสินประกนัภยั นอกจากน้ีสอบถามวา่ บริษทัฯ มียอดขายผา่นชอ่งทางการขายแตล่ะชอ่งทางในสดั ส่วนเทา่ใด  
  กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ จะรบัเอาค  าแนะน าเร่ืองการแลกบตัรของผูถื้อหุ้นไวพ้ิจารณาด าเนินการตอ่ไป ส่วนเร่ือง
ชอ่งทางการขายนั้น บริษทัฯ ขายผา่นนายหน้า เป็นจ านวนประมาณรอ้ยละ 70 ของยอดขายท ัง้หมด ส่วนการขายผา่นตวัแทนมี
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 20 นอกนั้นเป็นการขายโดยตรง (Direct  Sale) ให้แกผู่เ้อาประกนัภยั 
   นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ตามทีม่ีรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครั้งที ่ 67 วา่บริษทัฯ มี Capacity 
หรือความสามารถทีจ่ะรบังานประกนัภยั Non-Motor คอ่นขา้งต  า่ นั้น บริษทัฯ ไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวแลว้ เพียงใด 
 นายเลิศชาย ประภาศิริรตัน์ รองกรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ บริษทัฯ ไดเ้จรจาตอ่รองกบับริษทัรบัประกนัภยัตอ่ ท  าให้
สามารถรบังานประกนัภยั Non-Motor เพิ่มจากประมาณ 225 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็นประมาณ 450 ลา้นบาท ในปี 2558
 นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ มี Capital Adequacy Ratio ประมาณรอ้ยละ 600 หากมีการ
ก  าหนดเงินกองทนุตามโครงการ RBC ระยะที ่2  แลว้ Capital Adequacy Ratio ของบริษทัฯ จะลดระดบัลงเหลือเทา่ใด 
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 กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ บริษทัฯ มี Capital Adequacy Ratio ณ กนัยายน 2557  เทา่กบัประมาณรอ้ยละ 632 บริษทั
ฯ คาดวา่ Capital Adequacy Ratio ของบริษทัฯ จะยงัอยู่ระดบัทีเ่พียงพอภายหลงัจากทีม่ีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ในการก  าหนด
เงินกองทนุตามโครงการ RBC ระยะที ่ 2  ซึ่งจากการท  าการทดสอบวกิฤตใินเดือนสิงหาคม 2557 ปรากฏวา่บริษทัฯ คงเหลือ 
Capital Adequacy Ratio ประมาณรอ้ยละ 474 ซึ่งยงัคงเป็นระดบัทีสู่ง 
 นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ หากพิจารณาจาก Combined Ratio และก  าไรจากการรบัประกนัภยัของ
บริษทัฯ ในปีทีผ่า่นมาแลว้ บริษทัฯ จะยงัไดก้  าไรจากการรบัประกนัภยัหรือไม่ประการใด หากขยายงานตอ่ไป 
 กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงโดยขอให้พิจารณารายงานประจ าปี หน้า 94 เร่ืองอตัราส่วนทางการเงินทีส่  าคญั ซึ่งมีขอ้มูล
ปรากฏวา่ Combined Ratio ของบริษทัฯ ในปี 2556 และปี 2557 เทา่กบัประมาณรอ้ยละ 92 และรอ้ยละ 94.2 ตามล าดบั แสดงวา่
บริษทัฯ ไดร้บัก  าไรจากการรบัประกนัภยัเป็นจ านวนไม่ต  า่กวา่รอ้ยละ 5 ของเบี้ยประกนัภยัทีถื่อเป็นรายได ้ ซึ่งบริษทัฯ จะพยายาม
ด าเนินการให้ Combined Ratio ในอนาคตภายหลงัจากการขยายงานมีระดบัทีไ่มสู่งกวา่ทีผ่า่นมา ซึ่งอย่างน้อยทีสุ่ดตอ้งไม่เกนิรอ้ย
ละ 97 กล่าวคอืจะตอ้งไดก้  าไรจากการรบัประกนัภยัไม่ต  า่กวา่ร้อยละ 3 ของเบี้ยประกนัภยัทีถื่อเป็นรายได ้
 นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ อตัราก  าไรจากการรบัประกนัภยัตามทีก่ล่าวแลว้นั้น อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม
หรือไม่ 
 กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ ในการด าเนินธุรกจิประกนัภยันั้น หากบริษทัใดมีก  าไรจากการรบัประกนัภยัเป็นจ านวน
ถึงรอ้ยละ 5 ของเบี้ยประกนัภยัทีถื่อเป็นรายได ้  กถื็อวา่เป็นบริษทัมีความสามารถแลว้ เน่ืองจากจะตอ้งก  าหนดอตัราเบี้ยฯ ไม่ให้สูง
เกนิไป เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งดว้ย 
  นายณฐักติ ิ สุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ในขณะทีเ่บี้ยประกนัภยัรบัของบริษทัฯ มีจ านวนเพิ่มขึ้นนั้น เหตใุดเบี้ย
ประกนัภยัทีถื่อเป็นรายไดจึ้งเพิ่มจ านวนขึ้นในระดบัทีต่  า่กวา่ 
  ผูต้รวจสอบภายใน อธิบายวา่ บริษทัประกนัภยัไม่สามารถทีจ่ะบนัทกึเบี้ยประกนัภยัทีถื่อเป็นรายไดใ้นแตล่ะปี ให้เทา่กบั
เบี้ยประกนัภยัรบัทีเ่พิ่มขึ้นท ัง้จ านวน เพราะวา่จะตอ้งกนัเบี้ยประกนัภยัรบับางส่วนไวเ้ป็นส ารองเบี้ยประกนัภยั ดว้ยวธีิการที่
เรียกวา่ 1/24  
  นายณฐักติ ิสุนทรบรุะ ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ ปัจจัยทีจ่ะชว่ยให้บริษทัฯ ขยายตวัไดใ้นระยะเวลา 2 ปีขา้งหน้าคอือะไร 
  กรรมการผูอ้ านวยการ ชี้แจงวา่ ขณะน้ีบริษทัฯ ก  าลงัเพิ่มสดัส่วนของกรมธรรม์ประกนัภยั PA ทีม่ีโอกาสจะเกดิคา่
สินไหมทดแทนในระดบัทีไ่ม่สูงนัก นอกจากน้ีการทีบ่ริษทัฯ มีโครงการทีจ่ะเพิ่มสาขาบริษทัฯ อีกหลายสาขา เชน่ที ่  นครพนม 
และ มุกดาหาร ฯลฯ นอกเหนือจากสาขาทีม่ีอยู่แลว้ จ านวน 26 สาขา จะเป็นปัจจัยทีช่ว่ยสนับสนุนการขยายงาน บริษทัฯ มี ความ
เชือ่วา่การขยายงานทีต่า่งจังหวดัจะไดร้บัการสนับสนุนจากตวัแทน/นายหน้าและผูเ้อาประกนัภยั ทีม่ีความเชือ่ถือในการให้ บริการ
ของบริษทัฯ อยู่แลว้ 
 

 ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุ้นทกุทา่นทีใ่ห้เกยีรตมิาเขา้ร่วมประชมุสามญัประจ าปี และขอปิดประชมุ  
 
ปิดประชมุเวลา 16.40 น. 
 
      (ลงชือ่)        สันต์  โชติพฤกษ์         ประธานทีป่ระชมุ 
                     (นายสนัต ์ โชตพิฤกษ์)   
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ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 

 
 

1. ชือ่ นายวฑูิรย์  พฒันรชัต์                                               
 

2. อายุ  68  ปี 
 

3. สัญชาต ิ ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั แคนซสั สหรฐัอเมรกิา 
- เศรษฐศาสตร์บัณฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ 
 

- กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP)  ของ IOD แล้ว 
 

7. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการรองผู้อ านวยการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้จดัการฝ่ายกจิการสาขา บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร
ในบรษิทัอื่นท ีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร
ในบรษิทัอื่นท ีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไม่ม ี
 

10. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2523 – ปจัจุบัน รวมเป็นเวลา 35 ปี 

12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท ีผ่่านมา 
 

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบรษิทั  จ านวน 11 ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบรหิาร จ านวน 12 ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมกรรมการลงทุน  จ านวน  4  ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด  4 ครัง้ 
 

13. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ ณ วนัท ี ่
     9 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

- จ านวน 7,030 หุ้น คดิเป็น 0.05% ของจ านวนหุ้นท ัง้สิ้น 
 

14. ประเภทของกรรมการท ีเ่สนอให้ 
แต่งตัง้ 
 

- กรรมการ 

15. หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 



ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 
 

1. ชือ่ นายสมบุญ  ฟูศรบุีญ                                          
 

2. อายุ  
 

58  ปี 
 

3. สัญชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England. 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ - รองประธานกรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผู้อ านวยการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 

- รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว 

7. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผู้อ านวยการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้จดัการฝ่ายรบัประกนัภยัรถยนต์ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร
ในบรษิทัอื่นท ีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 
 

- กรรมการอิสระ บรษิทั เซยีร์พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร
ในบรษิทัอื่นท ีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- รองประธานกรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จ ากดั 
- ประธานกรรมการ บรษิทั พกกมิ จ ากดั 
- รองประธานกรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั 
 

10. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง  
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- รองประธานกรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จ ากดั 
- ประธานกรรมการ บรษิทั พกกมิ จ ากดั 
- รองประธานกรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั 
 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2526 - ปจัจุบัน รวมเป็นเวลา 32 ปี 

12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท ีผ่่านมา 
 

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบรษิทั  จ านวน 12 ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบรหิาร จ านวน 12 ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมกรรมการลงทุน  จ านวน 4 ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 4 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการบรหิารจดัการความเสี่ยง จ านวน 4 ครัง้ จากการ 
  ประชุมท ัง้หมด 5 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพจิารณาการรบัประกนัภยั จ านวน 4 ครัง้ จากการ 
  ประชุมท ัง้หมด 4 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการจดัการค่าสินไหมทดแทน จ านวน 4 ครัง้ จากการ 
  ประชุมท ัง้หมด 4 ครัง้ 
 

13. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ ณ วนัท ี ่
     9 กมุภาพนัธ์ 2559 
 
 

- จ านวน 265,289 หุ้น คดิเป็น 1.91% ของจ านวนหุ้นท ัง้สิ้น 
 

14. ประเภทของกรรมการท ีเ่สนอให้แต่งตัง้ 
 

- กรรมการ  
 

15. หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  



ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 
 

 

1. ชือ่ นายนภดล  พุฒรงัษ ี                                           
 

2. อายุ  57 ปี 
 

3. สัญชาต ิ ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - Master Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA. 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 

- รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว 
- รบัการอบรม Role of the Compensation Committee (RCC) ของ IOD แล้ว 
 

7. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้จดัการฝ่ายงานระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล บรษิทั เอพซลิอน จ ากดั 
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร 
ในบรษิทัอื่นท ีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร 
ในบรษิทัอื่นท ีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไม่ม ี
 

10. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ  
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง 
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี
 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2544 – ปจัจุบัน รวมเป็นเวลา 14 ปี 

12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท ีผ่่านมา 
 

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบรษิทัจ านวน 11 ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 4 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 3 ครัง้ 
  จากการประชุมท ัง้หมด  3 ครัง้ 
 

13. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ  
     ณ วนัท ี ่9 กุมภาพนัธ์ 2559  
 

- ไม่ม ี
 

14. ประเภทของกรรมการท ีเ่สนอให้แต่งตัง้ 
 

- กรรมการอิสระ ทีม่นียิามตามสิ่งท ีส่่งมาด้วย 8  
  โดยมคีุณสมบัตดิงันี้ 
 ไม่เป็นกรรมการท ีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรอืท ีป่รกึษา

ท ีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ า 
 ไม่เป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพี เช่น ท ีป่รกึษากฎหมาย ท ีป่รกึษาทางการเงนิ 

หรอืผู้สอบบัญช ี
 ไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิท ีม่นียัส าคญัอันอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท ี่

ได้อย่างเป็นอิสระ 
 

15. หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  



ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 
1. ชือ่ นายไพรชั  เจรญิชยัพงศ์ 

 

2. อายุ  
 

58  ปี 
 

3. สัญชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  -  Master of Management, มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั  
  (มหาชน) 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว 

7. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผู้จดัการ บรษิทั สินไพบูลย์กรุ๊ป จ ากดั 
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร 
ในบรษิทัอื่นท ีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร
ในบรษิทัอื่นท ีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จ ากดั 
- กรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั 
 

10. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง  
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- กรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จ ากดั 
- กรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั 
 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2526 - ปจัจุบัน รวมเป็นเวลา 32 ปี 

12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท ีผ่่านมา 
 

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบรษิทัจ านวน 10 ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด  12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 3 ครัง้  
  จากการประชุมท ัง้หมด 3 ครัง้  
 

13. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ ณ วนัท ี ่
     9 กุมภาพนัธ์ 2559 
 
 

- จ านวน 37,500 คดิเป็น 0.27%  ของจ านวนหุ้นท ัง้สิ้น 
 

14. ประเภทของกรรมการท ีเ่สนอให้แต่งตัง้ 
 

- กรรมการ  
 

15. หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 



ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 
 

1. ชือ่ นายมาว อ่อง ทุน                        

2. อายุ  55 ปี             
 

3. สัญชาต ิ ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - Bsc.Eng. (Hons), University of London, England. 
 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ 
 

- ไม่ม ี
 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว 
 

7. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร 
ในบรษิทัอื่นท ีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 
 

- กรรมการ บรษิทั ดราโก้ พซีบีี จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย์ ซมีโิก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร 
ในบรษิทัอื่นท ีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ Myanmar Investments International PLC 
- กรรมการ Thai Strategic Capital Management Co.,Ltd. 
  

10. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ  
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง 
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี
 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ใน บมจ.น าสินประกนัภยั 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2546 – 21 มกราคม 2559  
  รวมเป็นเวลา 12 ปี 

12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท ีผ่่านมา 
 

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบรษิทัจ านวน 4 ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบรหิารจ านวน 3 ครัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 12 ครัง้ 
 

13. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ ณ วนัท ี ่
     9 กุมภาพนัธ์ 2559 

- ไม่ม ี

 

14. ประเภทของกรรมการท ีเ่สนอให้แต่งตัง้ 
 

 

- กรรมการอิสระ ทีม่นียิามตามสิ่งท ีส่่งมาด้วย 8 
  โดยมคีุณสมบัตดิงันี้ 
 ไม่เป็นกรรมการท ีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรอืท ี่

ปรกึษาท ีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ า 
 ไม่เป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพี เช่น ท ีป่รกึษากฎหมาย ท ีป่รกึษาทางการเงนิ 

หรอืผู้สอบบัญช ี
 ไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิท ีม่นียัส าคญัอันอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าท ีไ่ด้อย่างเป็นอิสระ 
 

 

15. หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา 
 

- สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 



 

ประวัติและประสบการณ์ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

  
1.  ช่ือ    นางสาวรตันา จาละ 
 
    วุฒิการศึกษา   - บญัชมีหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3734 
 
    ประสบการณ์ท างาน  - ฝ่ายตรวจสอบบญัช ี บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั  
      ต ัง้แตปี่ 2529 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา  29 ปี 
  
2.  ช่ือ    นางสาวสมใจ  คณุปสุต 
 
    วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีบญัช ี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- ปริญญาโทบญัช ี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4499 
 
    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
      ต ัง้แตปี่ 2535 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 23 ปี 
 
 
3.  ช่ือ    นางสาวรชัดา  ยงสวสัด์ิวาณิชย์ 
 
    วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีบริหารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโทบริหารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
- ปริญญาโทการเงิน  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4951 

 
    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
      ต ัง้แตปี่ 2534 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 24 ปี 
 
 
4.  ช่ือ    นางนงลกัษณ์  พุ่มน้อย 
 
    วุฒิการศึกษา   - บญัชบีณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
    - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4172 
 
    ประสบการณ์ท างาน  - ฝ่ายตรวจสอบบญัช ี บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั  
      ต ัง้แตปี่ 2533 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 25 ปี 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่69 

บริษทั น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
สามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 69 วนัท่ี 28 มีนาคม 2559  เวลา 15.00 น. 

 
บุคคลธรรมดา 
1.   ผูถ้อืหุ้นสญัชาตไิทย 
      1.1 บัตรประจ าตวัผูถ้อืหุ้น (บัตรประจ าตวัประชาชน/บัตรข้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ)  
      1.2 ในกรณมีอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตวัผูม้อบฉันทะ 
2.   ผูถ้อืหุ้นสญัชาตติ่างดา้ว 
      2.1 หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุ้น/หนังสอืส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว  
      2.2 ในกรณมีอบฉันทะ  ส าเนาหนังสอืเดนิทาง/ส าเนา  หนังสอืส าคญัประจ าตวัต่างดา้วของผูม้อบฉันทะ  
 
นิติบุคคล 
1.  นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
      1.1 หนังสอืรบัรองบรษิทัที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดอืน โดยกรมทะเบียนการคา้ 
      1.2 ส าเนาบัตรประจ าตวั/หนังสอืเดนิทาง/หนังสอืส าคญัประจ าตวัต่างดา้วของกรรมการผูม้อี านาจ  
            ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ 
2.  นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
     2.1 หนังสอืรบัรองบรษิทั 
     2.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ 
 
ในกรณสี าเนาเอกสารจะตอ้งไดร้บัการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเอกสารที่จดัท าขึ้นในต่างประเทศจะตอ้งมี
การรบัรองลายมอืชื่อโดยโนตารพีบับรคิ 
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นิยามของกรรมการอิสระ  ของ บมจ.น าสินประกันภยั 
 

กรรมการอิสระมีคุณสมบติัเท่ากับท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด สรุปได้ดงัน้ี 

 
(1) ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผู้ทีเ่กีย่วขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รึกษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดยีวกนั หรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนทีย่ ืน่ค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน  

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ  หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พีน่้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท 
หรือบุคคลทีจ่ะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นผู้บริหารหรือผู้มอี านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

(4)  ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณ อย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

 (5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ม ี
อ านาจควบคุมของบริษัท หรือหุน้ส่วนผู้จดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผูี้สอบบญัชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมขอบบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงนิ ซ ึง่ไดร้ับค่าบริการเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุน้รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

 (7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ขึ้นมาเพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุน้ซ ึง่เป็นผู้ม ีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

 (8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รึกษาทีร่ับเงนิเดอืนประจ า หรือถือ
หุน้เกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอืน่  

 (9)  ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียง 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

 
 ตามที่บรษิทัก าหนดวันประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น คร ัง้ที่ 69 ณ ส านักงานใหญ่ของบรษิทั เลขที่ 767 ถนน
กรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 มนีาคม 2559 เวลา  15.00 น. นัน้ 
 

 หากท่านผูถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ 
 

 1. นายสนัต ์  โชตพิฤกษ ์ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45  ซอย 16/25 ถนนวิภาวดรีงัสติ แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
 2. นายยงยุทธ  ผูส้นัต ิ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1021/2  ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ  แขวงบุคคโล  
เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10600 
 3. นายสมบัต ิ พูถาวรวงศ์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 575 ซอยประชาราษฎร ์17 ถนนประชาราษฎร1์  
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800 
 
 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนท่านในที่ประชุมได้ ซึง่กรรมการ ดงั
รายนามข้างตน้ไม่มส่ีวนไดเ้สยีในวาระที่เสนอในการประชุม ทัง้น้ีมรีายละเอยีดในเอกสารที่แนบมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร ัง้ท่ี 69 ได้ 

 

 
 
 
 

 

1. ชือ่ นายสันต์  โชตพิฤกษ์                           

2. อายุ  
 

81  ปี 
 

3. สัญชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - ปรญิญาตรพีาณชิยศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ 
 

- ประธานกรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. ประสบการณ์ท างาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั น าสินประกนัภยั  
  จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ไอเอฟซทีไีฟแนนซ์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผู้จดัการ มูลนธิกิองทุนพฒันาระบบตลาดทุน 
- ผู้ช่วยผู้จดัการท ัว่ไป บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- กรรมการผู้จดัการ บงล.ไอเอฟซทีไีฟแนนซ์ 
 

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นท ี่
เป็นบรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 
 

8. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการของ
บรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่งกบั
บรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

 

- ไม่ม ี

9. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2539 – ปจัจุบัน รวมเป็นเวลา19 ปี 

10. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ 
 

- ไม่ม ี
 

11. การมส่ีวนได้เสียในวาระท ีเ่สนอในการ
ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

- ไม่ม ี



รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร ัง้ท่ี 69 ได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. ชือ่ นายยงยุทธ  ผู้สันต ิ                                           

2. อายุ  
 

62  ปี 
 

3. สัญชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  -  M.S. in Sanitary Engineering Syracuse University, USA. 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ -  กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จ ากดั 
- กรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั 
- ผู้จดัการ โรงเลือ่ยจกัร ไท้เฮงเส็ง 
 

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นท ี่
เป็น บรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 
 

8. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง  
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- กรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จ ากดั 
- กรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั 

9. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2534 – ปจัจุบัน รวมเป็นเวลา 24 ปี 

10. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ 
 
 

- จ านวน 1,740 หุ้น  คดิเป็น  0.01% ของจ านวนหุ้นท ัง้สิ้น 
 

11. การมส่ีวนได้เสียในวาระท ีเ่สนอในการ
ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

- ไม่ม ี



รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร ัง้ท่ี 69 ได้ 

         

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ชือ่ นายสมบัต ิ พูถาวรวงศ์                                                 

2. อายุ  
 

58  ปี 
 

3. สัญชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ (บรหิารการเงนิการธนาคาร)  
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั น าสินประกนัภยั 
  จ ากดั (มหาชน) 
 

6. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผู้จดัการ บรษิทั ร่วมสมบัตเิจรญิ จ ากดั 
 

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นท ี่
เป็น บรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 
 

8. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง  
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี

9. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2555 – ปจัจุบัน รวมเป็นเวลา 3 ปี 

10. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ 
 
 

- ไม่ม ี
 

11. การมส่ีวนได้เสียในวาระท ีเ่สนอในการ
ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

- ไม่ม ี



 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 

                เขยีนท่ี………....……………........ ....……………………. 
         Made at 
      วันท่ี……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

(1)  ขา้พเจ้า…………………………………........…….......……………………..………….สัญชาต…ิ……….……………………………     
       I/We,                                                                                                                                Nationality 

อยู่ บ้านเลขท่ี…………………..ถนน……….........……………………………ต  าบล/แขวง…………………………………………………………… . 
Residing at No.                          Road                                                                Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต……………………………......…………….จังหวัด….....……………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………….. 
Amphur                                                                           Province               Postcode 

(2) เป็นผ ู้ถือหุ้นของ บมจ.น  าสินประกนัภัย  โดยถือหุ้นจ  านวนทั้งส้ินรวม................................................................หุ้น 
      being a shareholder of Nam Seng Insurance PCL, holding a the total amount of                                                      share (s) 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……........………...………เสียง ดังนี้ 
and have voting rights equivalent to                                       vote (s), the details of which are as follows:  
     หุ้นสามัญ         .....………........…………….หุ้น           ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …………........………....…….เสียง 
      ordinary share                                         share (s)        having voting rights equivalent to                                          vote (s)  
     หุ้นบุริมสิทธิ    ………………………..……หุ้น              ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …………...…….…………….เสียง 
      preferred share                         share (s)         having voting rights equivalent to                                         vote (s)  
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
        hereby authorize 

       (1)  ………………………………..........…………..………...…………อาย…ุ…………..ปี         อยู่ บ้านเลขท่ี...................................... 
                                                                                                                        Age                    Years     Residing at No.  

ถนน……………………………………….ต  าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........…………………………………..  
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet 
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………… หรือ 
Province                                                           Postal Code                                           or  
         (2)  ………………............………..........…………..………...…………อายุ……………..ปี         อยู่ บ้านเลขท่ี..................................... 

                                                                                                                         Age                    Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต  าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........…………………………………..  
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet              
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………… หรือ 
Province                                                           Postal Code                                           or  
         (3)  …………………………......................…………..…………………อาย…ุ…………..ปี         อยู่ บ้านเลขท่ี................................... 

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต  าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........…………………………………..  
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet             
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………… 
Province                                                           Postal Code                                          
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 69 ในวันท่ี 28 
มีนาคม 2559  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกันภัย เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeti ng of  Shareholders  No.69, which will be held on 
28 March 2016  at 3.00 p.m. at  the conference room on the 6 th  Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep–Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok  
or on any date and at any postponement thereof.  
 
 
  

หน้า 1 ของจ  านวน 2 หน้า 
                            Page 1 of 2 Pages 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 



 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any business carried on by the proxy in the said meeting, shall be deemed as having been carried out  by myself in all respects. 
 
 
 

      ลงชือ่/Signed……………………………………ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                                                    (…....………………………………..) 
 
                                                                            ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                     (…………………..………………...)  

 
      ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                      (…………………..………………...)  
 
      ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                      (…………………..………………...)  
 
 

หมายเหตุ       ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก        
จ  านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

Note :       A  shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes.  He/she cannot divide the number of shares to  
       allow several proxies to cast their votes in different ways.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 2 ของจ  านวน 2 หน้า 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

 
                เขยีนท่ี………....……………............…………………….  
                Made at 
      วันท่ี……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

(1)  ขา้พเจ้า…………………………………........…….......……………………..………….สัญชาต…ิ……….……………………………     
       I/We,                                                                                                                                Nationality 
อยู่ บ้านเลขท่ี…………………..ถนน……….........……………………………ต  าบล/แขวง…………………………………………………………… . 
Residing at No.                          Road                                                                Tambon/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต……………………………......…………….จังหวัด….....……………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………….. 
Amphur/Khet                                                                  Province               Postcode 
 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น าสินประกันภัย  โดยถือหุ้นจ  านวนรวมท้ังส้ิน............................................................หุ้น 
      being a shareholder of Nam Seng Insurance PCL., holding a the total amount of                                           share  (s) 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……........………...………เสียง ดังน้ี 
and having voting rights equivalent to                                    vote (s), the details of which are as follows: 
     หุ้นสามัญ         .....………........…………….หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………….....……..…....…….เสียง 
      ordinary share                                         share (s)        having voting rights equivalent to                                         vote (s)  
     หุ้นบุริมสิทธิ    ………………………..……หุ้น                 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………….......……………….เสียง 
      preferred share                         share (s)       having voting rights equivalent to                                         vote (s)  
 
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ ( โปรดเลือก ก หรือ ข เพยีงขอ้เดียว )  
        hereby authorize ( Please choose either a or b )  

  (ก)    ชือ่.......................................................................................................อายุ.................................ปี  
  (a)    Name      Age  Years 

อยู่ บ้านเลขท่ี..........................ถนน………………………….ต  าบล/แขวง…………..…………………………… 
Residing at No.            Road          Sub district 
อ าเภอ/เขต….........……………………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์……………………    
District              Province                                            Postal Code     

   (ข) หรือกรรมการอิสระตามรายชือ่ ดังน้ี 
                       (b)   or the following Independent Director                               
    1)   ชือ่                 นายสันต ์  โชตพิฤกษ์                    กรรมการอิสระ                                         อายุ          81           ปี 
           1)  Name               Mr. Sant   Chotipruk                 Independent Director                                     Age         81         Years 
 อยู่ บ้านเลขท่ี         45            ซอย          16/25           ถนน            วิภาวดีรังสิต               ต  าบล/แขวง         ดินแดง          
 Residing at No.    45             Soi           16/25           Road           Vibhavadirangsit        Sub district        Dindaeng       
 อ าเภอ/เขต         ดินแดง              จังหวัด              กรุงเทพฯ                  รหัสไปรษรีย์           10400               
 District            Dindaeng           Province            Bangkok                   Postal Code             10400          
                                   
     2)   ชือ่                  นายยงยุทธ  ผูส้ันต ิ                    กรรมการอิสระ                                         อายุ          62           ปี 
          2)   Name          Mr. Yongyuth  Phusanti              Independent Director                                    Age          62       Years 
 อยู่ บ้านเลขท่ี       1021/2         ซอย            -                ถนน     สมเด็จพระเจ้าตากสิน         ต  าบล/แขวง       บุคคโล        
 Residing at No.   1021/2        Soi              -                 Road     Somdejprajaotaksin           Sub district      Bukkhalo      
 อ าเภอ/เขต         ธนบุรี              จังหวัด              กรุงเทพฯ                  รหัสไปรษรีย์           10600               
 District             Thonburi           Province           Bangkok                   Postal Code            10600          
                      

  3)   ชือ่                  นายสมบัต ิ พูถาวรวงศ์                     กรรมการอิสระ                                      อายุ          58           ปี 
         3)   Name             Mr. Sombat  Puthavolvong           Independent Director                                  Age         58        Years 
 อยู่ บ้านเลขท่ี          575           ซอย      ประชาราษฎร์ 17    ถนน      ประชาราษฎร์ 1         ต  าบล/แขวง      บางซ ือ่         
 Residing at No.      575           Soi         Pracharat 17          Road           Pracharat 1           Sub district      Bangsue      
 อ าเภอ/เขต         บางซ ือ่             จังหวัด              กรุงเทพฯ                  รหัสไปรษรีย์           10800               
 District             Bangsue           Province           Bangkok                   Postal Code              10800          



                      
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 69  
ในวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เวลา 15.00น.   ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกันภัย เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
only one of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.69 to be held on  28 
March 2016  at 3.00 p.m. at  the conference room on the 6 th floor of  Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep–Nonthaburi Road, Bangsue, 
Bangkok  or on any date and at any postponement thereof.  
 
 (4) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting  as follows:  

(1)  วาระท่ี 1  เร่ือง    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 68  
           Agenda 1     To approve the minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders No.68.  
    (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in l ieu of me in all respects as deemed appropriate.  
          (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

   วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ  าปี 2558 ของคณะกรรมการ 
      Agenda 2     To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2015. 
        

  วาระท่ี 3  เร่ือง      พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ  าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีล้ว 
          Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for 2015.  
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

  วาระท่ี 4  เร่ือง    พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ  าปี 2558 
          Agenda 4     To approve the payment of dividend for 2015.  
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

              (2)    วาระท่ี 5  เร่ือง    พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
          Agenda 5     To consider and appoint the Directors replacing the outgoing Directors that retire upon completion   
                                     of the term in office. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                 (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
 
           การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
            To elect all nominated persons as a group              Disapprove                 
           เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
                 Approve                     Disapprove                    Abstain 
 
 



           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
            To elect each nominated persons individually 
                    ชือ่กรรมการ นายวิฑูรย์  พฒันรัชต ์
   Name of Director Mr. Vithun   Patanarat 
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    

                                   Approve                       Disapprove                    Abstain 
 

   ชือ่กรรมการ นายสมบุญ  ฟศูรีบุญ 
   Name of Director Mr. Somboon Fusriboon 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain 
            

   ชือ่กรรมการ นายนภดล  พุฒรังษี 
   Name of Director Mr. Napadol Putarungsi 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                             Approve                       Disapprove                    Abstain           
 

ชือ่กรรมการ นายไพรัช  เจริญชยัพงศ์  

   Name of Director Mr. Pairach Charoenchaipong 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                            Approve                       Disapprove                    Abstain 
 

ชือ่กรรมการ นายมาว อ่อง ทุน 

   Name of Director Mr. Mung Aung Htun 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                            Approve                       Disapprove                    Abstain 
 
 

                    วาระท่ี 6  เร่ือง    พจิารณาอนุมัตเิงนิบ าเหน็จคณะกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
             Agenda 6      To consider and set the Directors' remuneration and fee.  
     (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
          (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

        วาระท่ี 7  เร่ือง    พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญช ี ประจ  าปี 2559 และก าหนดค่าสอบบัญช ี
          Agenda 7     To consider and appoint the auditor for 2016 and  set his or her remuneration.  
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:     
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

         วาระท่ี 8  เร่ือง    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
          Agenda 8     To consider other matters (if any).  
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in l ieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain      



  
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
        Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our vo ting. 
 (6)  ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณี ท่ีท่ีประชุมมีการ
พจิารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะ
มีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           In case I/we have not declared a voting intention in any agenda, or my/our determination is not clear, or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any  amendment, 
modification, or addition of any fact, the proxy holder may cast votes as he/she deems appropriate.  
 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, unless  the proxy holder does not vote as I/we specify in th e proxy form, 
shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  
 
 
                    ลงชือ่/Signed……………………………………ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                                                                  (…....………………………………..) 
 
                                                                                           ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 
                    ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 
                    ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 
หมายเหตุ 1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก            
     จ  านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ขา้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ  าต่อแบบ       
                       หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
Note : 1.  A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  A shareholder may not split shares,  and appoint       
                       more than one proxy holder in order to split votes. 
  2.  With regard to the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a group or for an individual          
                       nominee. 
 3.  In case that there is any further agenda apart from specifie d above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may  
     use the Annex to Proxy Form B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex  to the Proxy Form B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น าสินประกันภัย 
The Proxy of the shareholder  of  Nam Seng Insurance PCL 
 

  ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  69   ในวันท่ี  28 มีนาคม 2559  เวลา  15.00  น.  ณ   ห้องประชุมชั้น 6 อาคารน าสินประกันภัย เลขท่ี 
767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
At the Annual General Meeting of Shareholders  No. 69  to be held on 28 March 2016 at 3.00  p.m., at the  conference room on the 6 th  

Nam seng Insurace Building, 767 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok on at any adjournment. 
 

…………………………… 
 

   วาระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. ..................  
           Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
  
         วาระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. ..................  
            Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve               Disapprove                    Abstain   
    
           วาระท่ี......................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
            Agenda                    Election of directors (Continued)   
       
  ชือ่กรรมการ............................................................................... .............................. 
  Director's name  
         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
             Approve               Disapprove                    Abstain 
                
  ชือ่กรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
  ชือ่กรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
  ชือ่กรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
 



 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ส าหรับผ ู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 

Proxy Form C. 
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)  

 

                เขยีนท่ี………....……………............…………………….  
         Made at 
      วันท่ี……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

(1)  ขา้พเจ้า…………………………………........…….......……………………..………….............………….……………………………     
       I/We                                                                                                                                

ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี…………....………..ถนน……….......……………………………ต  าบล/แขวง……..…………………………………………….  
Residing at No.                                        Road                                                              Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต……………………………......…………….จังหวัด….....……………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………….. 
Amphur/Khet                                                                  Province             Postcode 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ............................................................................................................................. .. 
as acting the custodian for 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น าสินประกันภัย โดยถือหุ้นจ  านวนท้ังส้ินรวม.........................................................หุ้น 
who is a  shareholder of Nam Seng Insurance PCL, holding a the total amount of                                         share (s) 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……........………...………เสียง ดังน้ี 
and having voting rights equivalent to                                    vote (s), the details of which are  as follows:  
     หุ้นสามัญ         .....………........……………. หุ้น           ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………........…………........เสียง 
      ordinary share                                          share (s)           having voting rights equivalent to                                          vote (s)  
     หุ้นบุริมสิทธิ    ………………………..……  หุ้น                   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………...…….…………….เสียง 
      preference share                          share (s)          having voting rights equivalent to                                          vote (s)  
 (2)  ขอมอบฉันทะให้ 
        hereby authorize 

       (1)  ………………………………..........…………..………...…………อาย…ุ…………..ปี         อยู่ บ้านเลขท่ี...................................... 
                                                                                                                        Age                    Years     Residing at No.  

ถนน……………………………………….ต  าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........…………………………………..  
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet            
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………… หรือ 
Province                                                           Postcode                                                 or  
         (2)  ………………............………..........…………..………...…………อายุ……………..ปี         อยู่ บ้านเลขท่ี..................................... 

                                                                                                                         Age                    Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต  าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........…………………………………..  
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet      
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………… หรือ 
Province                                                           Postcode                                                 or  
         (3)  …………………………......................…………..…………………อาย…ุ…………..ปี         อยู่ บ้านเลขท่ี................................... 

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต  าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........…………………………………..  
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet              
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………… 
Province                                                           Postcode                                          
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 69          
ในวันท่ี 28 มีนาคม 2559  เวลา 15.00น.   ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกันภัย เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
only one of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.69  to be held on  28 
March 2016  at 3.00 p.m. at  the conference room on the 6 th  floor of  Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep–Nonthaburi Road, Bangsue, 
Bangkok  or on any date and at any postponement thereof.  



 (3) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
       I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows:  
                            มอบฉันทะตามจ  านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote  
           มอบฉันทะบางส่วน คอื 
                Grant partial shares of 
                      หุ้นสามัญ.....................................หุ้น         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................................เสียง 
                                             ordinary share                           share (s),  having voting rights equivalent to                                 vote (s) 
     หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................................เสียง 
           preferred share...........................share (s),  having voting rights equivalent to                                vote (s)   
                          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด...............................เสียง 
                          Total voting rights                                                               vote (s)  

(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting  as follows: 
 
 (1)  วาระท่ี 1  เร่ือง    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 68  
          Agenda 1     To approve the minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders No.68.  
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

   วาระท่ี 2  เร่ือง    รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ  าปี 2558 ของคณะกรรมการ 
      Agenda 2     To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2015.  
        

  วาระท่ี 3  เร่ือง      พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ  าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีล้ว 
          Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for 2015.  
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

  วาระท่ี 4  เร่ือง       พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ  าปี 2558 
          Agenda 4     To approve the payment of dividend for 2015.  
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deeme d appropriate. 
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

           (2)        วาระท่ี 5  เร่ือง    พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
          Agenda 5     To consider and appoint the Directors replacing the outgoing Directors tha t retire upon completion   
                                     of the term in office. 
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
        (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                               (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      

 
 
 



           การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
            To elect all nominated persons as a group              Disapprove                 
           เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
                 Approve                     Disapprove                    Abstain 
 

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
            To elect each nominated persons individually 
                    ชือ่กรรมการ นายวิฑูรย์  พฒันรัชต ์
   Name of Director Mr. Vithun   Patanarat 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
   

   ชือ่กรรมการ นายสมบุญ  ฟศูรีบุญ 
   Name of Director Mr. Somboon Fusriboon 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain 
            

   ชือ่กรรมการ นายนภดล  พุฒรังษี 
   Name of Director Mr. Napadol Putarungsi 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                   Approve                       Disapprove                    Abstain           

 

ชือ่กรรมการ นายไพรัช  เจริญชยัพงศ์  

   Name of Director Mr. Pairach Charoenchaipong 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

                            Approve                       Disapprove                    Abstain 
 

ชือ่กรรมการ นายมาว อ่อง ทุน 

   Name of Director Mr. Mung Aung Htun 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

                            Approve                       Disapprove                    Abstain 
 

                    วาระท่ี 6  เร่ือง    พจิารณาอนุมัตเิงนิบ าเหน็จคณะกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
           Agenda 6      To consider and set the Directors' remuneration and fee. 
     (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as de emed appropriate. 
          (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                  (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
         วาระท่ี 7  เร่ือง    พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญช ี ประจ  าปี 2559 และก าหนดค่าสอบบัญช ี
          Agenda 7     To consider and appoint the auditor for 2016 and set his or her remunerati on. 
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:     
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

         วาระท่ี 8  เร่ือง    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
          Agenda 8     To consider other matters (if any).  
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
 



         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain      
  
      (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ าการลงคะแนนเสียงน้ัน ไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
        Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our vo ting. 
 (6)  ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พจิารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะ
มีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           In case I/we have not declared a voting intention in any agenda, or my/our determination is not clear, or in case the meeting  
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specifie d above, including the case that there is any amendment, 
modification, or addition of any fact, the proxy holder may cast votes as he/she deems appropriate.  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the  proxy form, 
shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

                    ลงชือ่/Signed……………………………………ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                                                                  (…....………………………………..) 
 
                                                                                          ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 
                    ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 
                    ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 

หมายเหตุ  
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎชือ่ในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
 หลักฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คอื 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ  านวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ขา้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ  าต่อแบบ  

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
Note :  

1. This Proxy Form shall be applicable only for  the shareholders listed in the shares registration book as foreign investors who have 
appointed custodians in Thailand. 

2. The following documents shall be attached to this Proxy Form:  
(1) Power of Attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is licensed to engage in custodian business.  

3. The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to 
several proxy holders to vote separately.  

4. With regard to the election of director(s), approval may be given in respect of all nominated persons as a group or for each nominated 
person individually. 

5. Where there occurs any agenda for the meeting’s consideration other than those specified above, such additional agenda and additional 
instructions may be specified in the Annex to the Proxy Form attached hereto.  



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค . 
Annex attached to the Proxy Form C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น าสินประกันภัย 
The Proxy of the shareholder of Nam Seng Insurance PCL 
 

  ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  69   ในวันท่ี 28 มีนาคม 2559  เวลา  15.00  น.  ณ   ห้องประชุมชั้น 6 อาคารน าสินประกันภัย เลขท่ี 
767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 69 to be held on 28 March 2016   time 3.00 p.m., at the  conference room on  the 6th   

Nam seng Insurace Building, 767 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok or on any date and at any postponement thereof.  
 

…………………………… 
 

   วาระท่ี......................เร่ือง...............................................................................................................................................  
             Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  
       เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  
  
          วาระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. ..................  
              Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  
       เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)    
    
           วาระท่ี......................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
              Agenda                    Election of directors (Continued)   
       
  ชือ่กรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  
 
  ชือ่กรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote( s) 
 
  ชือ่กรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  
 
  ชือ่กรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
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