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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดทีี่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558                        
ณ หองประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด ช้ัน 8  

อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา 10.09 น. 

นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม 

นางสาวสุจินตนา จําปศรี กรรมการและ เลขานุการบริษัท กลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม และแถลง
ตอที่ประชุมวา ในวันนี้มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 18 ราย จํานวนหุน 2,623,334 หุน คิดเปนรอยละ 13.12 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน 16 ราย จํานวนหุน 10,049,233 หุน คิดเปนรอยละ 
50.25 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งส้ิน 34 ราย รวมเปนหุนสามัญจํานวน 12,672,276 หุน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
63.36 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  

กอนที่ประธานฯจะเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได
ช้ีแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติสําหรับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนดังตอไปนี้ 

1. กอนลงมติในวาระใด ๆ ทานประธานฯ จะใหทานผูถือหุนซักถามรายละเอียด และขอสงสัยจนเปนที่
พอใจ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี ้ใหถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง 
3. การลงมติในแตละวาระใชวิธี เปดเผย โดยในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่

ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ซ่ึงเจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดย
ใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หลังจากนั้นเจาหนาที่จะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและ
งดออกเสียงดังกลาวนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นดวยในวาระนั้น ๆ  

เลขานุการบริษัทไดแนะนํากรรมการบริษัท และผูสอบบัญชี ที่ไดเขาประชุมในคร้ังนี้ 

กรรมการ 

1. นายมน ู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายประทีป เล่ียวไพรัตน รองประธานกรรมการ  
3. น.ส.มาลิน ี เล่ียวไพรัตน ประธานกรรมการบริหาร 
4. นายพิชิต          สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและ พิจารณา

คาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

ส่ิงที่สงมาดวย 1 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 
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5. รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

6. นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
7. นายสุนทร          กอนันทเกียรติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/

กรรมการอิสระ 
8. นายประชัย เล่ียวไพรัตน กรรมการ 
9. ดร.ชวิน            เอี่ยมโสภณา  กรรมการบริหาร 
10. น.ส.ธัญญารัตน เอี่ยมโสภณา  กรรมการผูจัดการ 
11. น.ส.สุจินตนา  จําปศรี              กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท 

ผูสอบบัญชี จาก บริษัท สํานักงานสุทธิธรรม จํากัด 

1. น.ส.สิริบุญยงค วงคสุวัฒน ผูสอบบัญชี 
2. นายวารินทร  ตุลยาพร กรรมการผูจัดการ บริษัท สํานักงานสุทธิธรรม จํากัด 

เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 ในวันนี้เปนไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เพื่อพิจารณาเร่ืองผูสอบบัญชี ตามที่ระบุไวใน
หนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 1/2558 (Record Date) ใน
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 

บัดนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัทขอ 33 แลว กลาวคือมีผูถือหุน และหรือผูรับมอบฉันทะมาประชุมไม
นอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา โดยถือหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงขอเสนอทานประธานฯเปดประชุม 

เม่ือผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมแลว นายมนู เลียวไพโรจน ประธาน
กรรมการ จึงเปดประชุม และใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 86/2558 

ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
86/2558 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ัง
ที่ 86/2558 ซ่ึงไดประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2558 ถูกตองตามมติของที่ประชุม ดังนั้นจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 86/2558 
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ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงไดสงไปใหบรรดาผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมคร้ังนี้แลว 

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา  

ประธาน ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดขอแกไขหรือไม  

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอขอแกไขรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 86/2558 เปนอยางอื่น หรือ
ซักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับรอง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงรับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 86/2558 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้

 
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ

ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. รับรอง 12,672,276 100.00 
2. ไมรับรอง - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 12,672,276 100.00 

วาระที ่2  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดสินจาง 

ประธาน มอบหมายใหนายพิชิต สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียดเพื่อ
พิจารณา 

นายพิชิต สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานที่ประชุมวา ตามขอบังคับขอที่ 36 กําหนดวา 
“กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํา ตาม (5) คือ แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี” และ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  

ตามที่ บริษัท เอส เค แอคเคานเตนท เซอรวิสเซส  จํากัด   ซ่ึงเปนผูสอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัท ประจําป 
2556-2557   ไดขอถอนตัวจากการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจําป 2558 หลังจากไดเสนอราคาคาสอบ
บัญชีประจําป 2558 มาแลวนั้น ทําใหบริษัทไมสามารถหาผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) ได ภายในเวลาอันจํากัด ซ่ึงสํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน กลต. มีจํานวน 25 บริษัท คร่ึงหนึ่งไมรับตรวจบริษัทประกันภัย สวนที่เหลือก็ไดแจงวางานเต็มแลว
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ไมสามารถรับงานไดอีกในปนี้ บริษัทไดใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อติดตอขอใหสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว รับตรวจ
บัญชีใหกับบริษัท แตก็ยังไมสามารถจัดหาได  

เพื่อไมใหบริษัทเกิดความเสียหายไปมากกวานี้ บริษัทจึงไดเสนอสํานักงานสอบบัญชีที่ไมอยูในรายช่ือของ
สํานักงาน กลต. ตรวจสอบงบการเงินประจําป 2558 และรายงานการดํารงเงินกองทุน ซ่ึงตามขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงานคปภ.) ไดกําหนดใหบริษัทตองจัดทําและนําสง 
เปนรายไตรมาส และรายคร่ึงปตามลําดับ โดยรายงานดังกลาวตองผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อเปนการบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในภาย
หนา จึงไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติใหแตงต้ัง ผูสอบบัญชีจากสํานักงานบัญชี
ที่ไมอยูในรายช่ือของสํานักงาน กลต.คือ 

1. นายบุญเชียร เตชัสอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 915 หรือ 
2. นางสาวสิริบุญยงค วงคสุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10016 

จาก บริษัท สํานักงานสุทธิธรรม จํากัด โดยใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทประจําป 2558 ไปกอน จนกวาบริษัทจะสามารถหาผูสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน กลต.ได โดยผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของ หรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด โดย
กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท และ ตรวจสอบรายงานตาง ๆ ตามที่สํานักงาน คปภ. กําหนดให
ผูสอบบัญชีรับรอง เปนจํานวนเงิน 200,000 บาท รวมเปนคาบริการทั้งส้ิน 1,200,000 บาท ลดลงจากปกอน 50,000 บาท 
หรือ รอยละ 4 

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา  

ประธาน ไดเชิญใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม 

นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร ผูถือหุน สอบถามคณะกรรมการวา การตรวจสอบบัญชีจากผูสอบบัญชีในคร้ังนี้ 
จะทําใหตลาดหลักทรัพยฯ ปลดเคร่ืองหมาย SP บริษัทหรือไม และบริษัทยังคงตองหาผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานกลต. ซ่ึงจะตองมีการคัดเลือกอีกคร้ังใชหรือไม  

นางสาวสุจินตนา จําปศรี กรรมการ และเลขานุการบริษัท ช้ีแจงที่ประชุมวา การที่บริษัทใชผูสอบบัญชีที่ไม
อยูในรายช่ือของสํานักงาน กลต.นั้น ยังไมสามารถทําใหตลาดหลักทรัพยฯ ปลดเคร่ืองหมาย SP ได แตที่บริษัทตอง
ดําเนินการดังกลาว เพื่อใหบริษัทไดปฏิบัติตามขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (สํานักงานคปภ.) ที่ตองจัดทําและนําสงงบการเงินรายไตรมาส ที่ตองผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต รวมถึง รายงานการดํารงเงินกองทุนที่ตองผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเชนกัน โดยที่
สํานักงานคปภ. อนุญาตใหบริษัทใชสํานักงานผูสอบบัญชีที่ไมอยูในรายช่ือของสํานักงาน กลต.ได ซ่ึงเปนการผอนปรน
ปญหาที่จะเกิดขึ้นกับสํานักงานคปภ. ซ่ึงบริษัท สํานักงานสุทธิธรรม จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน สําหรับสํานักงาน กลต.
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นั้น บริษัทไดช้ีแจง และอธิบายถึงความพยายามในการดําเนินการของบริษัท รวมถึงหารือในปญหาดังกลาวตลอดมา ซ่ึง
สํานักงาน กลต.รับทราบในส่ิงที่บริษัทดําเนินการ และเขาใจวาบริษัทไมไดจงใจไมปฏิบัติตามขอกําหนด แตเปนเหตุ
สุดวิสัยจริง ๆ นอกจากนั้นสํานักงาน กลต.ยังชวยประสานงานติดตอสํานักงานบัญชีที่อยูในรายช่ือของสํานักงาน กลต.ให
บริษัทอีกทางหนึ่งดวย  ซ่ึงหากดําเนินการไดบริษัทจําตองมีการประชุมอีกคร้ังเพื่อพิจารณา 

นายอนุ วองสารกิจ ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา กรณีที่บริษัทหาผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน กลต.ได จะตองทําการตรวจสอบบัญชีทั้งหมดใหมอีกคร้ัง และเสียคาใชจายอีกคร้ังใชหรือไม และหากผล
ออกมาไมตรงกันบริษัทจะมีความเสียหายหรือไม ในการอนุมัติผูสอบบัญชีคร้ังนี้ จะเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยหรือไม 
หรือรอไวเปดเผยพรอมกัน 

นางสาวสุจินตนา จําปศรี กรรมการ และเลขานุการบริษัท ช้ีแจงที่ประชุมวา งบการเงินไตรมาสที่ 1 ที่ยังไม
ผานการสอบทานของผูสอบบัญชี สํานักงาน กลต.ไดใหบริษัทเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว สําหรับงบการเงิน
ไตรมาสที่ 2 บริษัทไดแจงไปยังสํานักงาน กลต.แลวเชนกัน สวนกรณีที่บริษัทหาผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน กลต.ได สํานักงาน กลต.คงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหม ในเร่ืองความเสียหายนั้น คาดวาไมมี เพราะบริษัท
ม่ันใจวาไดดําเนินการถูกตอง และดวยความโปรงใส จะมีเพียงคาสอบบัญชีที่ตองจายเทาที่ บริษัท สํานักงานสุทธิธรรม 
จํากัด ไดดําเนินการ 

 นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร ผูถือหุน สอบถามคณะกรรมการวา บริษัทผูสอบบัญชี ในรายช่ือของสํานักงาน 
กลต.ที่แจงวางานเต็ม บริษัทไดมีการติดตอจองไวหรือไม และมีการติดตอไวหรือไมวาจะสามารถใชขอมูลจากบริษัท 
สํานักงานสุทธิธรรม จํากัด ไปดําเนินการตอใหเปนแนวทางเดียวกันไดหรือไม 

นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน ประธานกรรมการบริหารช้ีแจงเพิ่มเติมวา ขณะนี้บริษัท สํานักงานสุทธิธรรม 
จํากัด กําลังดําเนินการขออนุมัติเปนผูสอบบัญชีในรายช่ือของ สํานักงาน กลต. หากสํานักงาน กลต.อนุมัติ บริษัทคง
สามารถใชผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานสุทธิธรรม จํากัด ไดตอไป 

ประธาน ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม 

ไมมีผูถือหุนทานอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 

นางสาวสุจินตนา จําปศรี กรรมการ และเลขานุการบริษัท แจงตอที่ประชุมวาในระหวางการพิจารณาวาระนี้
ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขาประชุมเพิ่มเติมจํานวน 5 ราย ถึอหุน 202,700 หุน รวมเปน ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
เขาประชุม 39 ราย ถือหุนรวมกัน 12,874,976 หุน 

ประธานขอใหที่ประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สํานักงานสุทธิธรรม 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2558 โดยกําหนดคาสอบบัญชีตามที่เสนอมา ดวยคะแนนเสียง
ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี ้
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มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

%ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. อนุมัติ 12,874,976 100.00 
2. ไมอนุมัติ - - 
3. งดออกเสียง - - 
รวม 12,874,976 100.00 

วาระที่ 3    พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน ไดแจงวาวาระนี้กําหนดขึ้นเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัยตาง ๆ และใหกรรมการช้ีแจงขอสงสัย
ดังกลาว ดังนั้นจะไมมีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้  

ประธานสอบถามผูถือหุนวาจะมีทานผูถือหุนสอบถามเร่ืองอื่นใดตอคณะกรรมการหรือไม 

นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร ผูถือหุน ขอสอบถามคณะกรรมการ 4 เร่ืองดังนี้ 
เร่ืองที่ 1 ปจจุบันธุรกิจประกันภัยเปนอยางไรบาง การเติบโตของบริษัทปทีแลวไมเติบโต ไตรมาสที่ 1 ก็ไม

เติบโต ตอนนี้ความพยายามและศักยภาพของบริษัทเปนอยางไร บริษัทมีแรงผลักในการเพิ่มเบี้ยประกัน และลดตนทุน
อยางไร 

เร่ืองที่ 2 จากที่มีขาววานายหนาหลายรายที่ขายประกันแลวไมสงบริษัทประกันภัย บริษัทไดมีการปรับปรุง
ระบบงาน เพื่อปองกันปญหาดังกลาวอยางไร 

เร่ืองที่ 3 จากขาวการระเบิดที่ราชประสงคเม่ือไมก่ีวันที่ผานมา บริษัทมีการประกันภัยนักทองเที่ยวตางชาติ
หรือไม และบริษัทไดรับผลกระทบหรือไม 

เร่ืองที่ 4 จากเร่ืองผูสอบบัญชีดังกลาว จะทําใหบริษัทมีเงินปนผลหรือไม 

นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน ประธานกรรมการบริหารช้ีแจงวา เนื่องจากไมไดเตรียมตัวมาช้ีแจงในคร้ังนี้ ผูถือ
หุนคงไดขอมูลเพียงหยาบ ๆ เทานั้น ปนี้เศรษฐกิจไมดี ธุรกิจประกันภัยโดยทั่วไปไมดีเชนกัน สําหรับบริษัท การรับประกัน
บางประเภทเติบโต แตบางประเภทไมเติบโต แตเนื่องจากสัญญาประกันตอที่ทําไวในปนี้คอนขางดี บริษัทจึงสามารถรับ
งานไดในขณะที่บริษัทอื่นรับงานไมได งานประกันภัยทรัพยสินเติบโต ประกันภัยทางทะเลและขนสงไมเติบโต เปนไปตาม
เศรษฐกิจ การประกันภัยรถยนตไมเติบโต การปรับปรุงการขายประกันรถยนตพรบ. บริษัทดําเนินการแลว สําหรับการ
ประกันภัยนักทองเที่ยวตางชาติของบริษัทไมมีจึงไมมีผลกระทบ นอกจากนั้นตัวแทนขายพรบ.ที่มีเร่ืองฟองรองกัน ผลการ
ตัดสินของศาลอุทธรณเม่ือเดือนกรกฎาคมที่ผานมา บริษัทชนะคดีหมด ซ่ึงจะทําใหบริษัทไดเงินกลับเขามา แตอยางไรก็
ตามจําเลยและธนาคาร ตางใชสิทธิในการฎีกา โดยทั่วไปถือวาบริษัทคงมีกําไร มีขาดทุนบางในการลงทุนในหุนในตลาดฯ
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ตามสภาวะเศรษฐกิจ  ซ่ึงบริษัทใหมืออาชีพเปนผูดูแลในสวนนี้ สวนที่เหลือบริษัทลงทุนในหุนกูซ่ึงไดผลตอบแทนที่สูงกวา
ตลาดเล็กนอย ซ่ึงคาดวาจะสามารถมีเงินปนผลจายใหกับผูถือหุนได 

นายอนุ วองสารกิจ ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา ในการประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพ ซ่ึงมีหลาย ๆ 
บริษัทเนนขยายงานดานนี้ สําหรับบริษัทมีการเนนดวยหรือไม 

นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน ประธานกรรมการบริหารช้ีแจงวา บริษัทมีการดําเนินการอยูแลว ซ่ึงไดงานมา
มากพอสมควร ที่ผานมาบริษัทมีกําไรจากงานประกันสุขภาพ แตอยางไรก็ตามคาใชจายในสวนนี้สูงขึ้นเร่ือย ๆ  

ประธานสอบถามผูถือหุนวาจะมีทานผูถือหุนสอบถามเร่ืองอื่นใดตอคณะกรรมการหรือไม 

ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอื่นใด 

 นางสาวสุจินตนา จําปศรี กรรมการ และเลขานุการบริษัท แจงตอที่ประชุมวาเม่ือเร่ิมวาระนี้ไดมีผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะเขาประชุมเพิ่มเติมจํานวน 2 ราย ถึอหุน 1,350,500 หุน รวมเปน ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 41 
ราย ถือหุนรวมกัน 14,225,476 หุน 

ประธาน กลาววาถือวาวาระนี้เปนวาระสุดทาย ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และเจาหนาที่
ของบริษัททุกทาน ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมในวันนี้ รวมทั้งขอบคุณที่ใหการสนับสนุน และเปนกําลังใจแก
บริษัท กรรมการ และพนักงาน ดวยดีเสมอมา ขออนุญาตปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558  

ปดประชุมเวลา 10.49 น. 

  ลงช่ือ      
                                    (นายมนู เลียวไพโรจน) 
                       ประธานกรรมการ 

 
ลงช่ือ  

                      ( นางสาวสุจินตนา   จําปศรี ) 
         กรรมการ และเลขานุการบริษัท 


