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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
ประกอบการประชุม วาระ 1 

 
บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 77 
วนัท่ี  29  เมษายน  2552 

ณ กฟัเวอร์เนอร์รูม แปซิฟิคซิต้ีคลบั ชั้น 29 อาคารทูแปซิฟิคเพลส  
เลขท่ี 142 ถนนสุขมุวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

____________________________ 
 
กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายสุจินต ์ หวัง่หลี    ประธานกรรมการ 
2. นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ 
  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายปิติพงศ ์  พิศาลบุตร กรรมการ,  กรรมการผูอ้าํนวยการ และ 
  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. ศาตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายเกียรติ  ศรีจอมขวญั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา และ  
  กรรมการตรวจสอบ 
6. นายประมนต ์ สุธีวงศ ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ 
  กรรมการตรวจสอบ 
7. นายสมพร   วิชชุรัตพร กรรมการ และ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
8. นายทาํนุ  หวัง่หลี กรรมการ 
9. นางสาวพรรณี   เชิดรําไพ กรรมการ 
 

กรรมการท่ีลาประชุม 
1. นายสุพจน ์ หวัง่หลี กรรมการ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายวฒิุชยั  หวัง่หลี กรรมการ และ กรรมการสรรหา 
3. นายพรพงษ ์ พรประภา กรรมการอิสระ และ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
4. นายชานซูลี กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา 
5. นางสาวจิตตินนัท ์ หวัง่หลี กรรมการ 
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ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. นางสาวอนุกลู ฐิติกลุรัตน ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน  
2. นางสาวสุกญัญา  ปัณฑพรรธนก์ลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ และเลขานุการบริษทั 

  
ผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 

นางนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย  และ นางสาวพรประภา โกมลสุทธิ ตวัแทนผูส้อบบญัชี  จากบริษทั สาํนกังาน 
เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
 
เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น.   
 นายสุจินต ์ หวัง่หลี   ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม   
    
 ประธานกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้   พร้อมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  ในวนัท่ี  16  มีนาคม  2552  ซ่ึงเป็นวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิรับปันผล  และวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 เป็นวนัรวบรวม
รายช่ือ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้นั้น บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียก
ชาํระเป็นเงิน 300,000,000.- บาท  แบ่งเป็น 30,000,000 หุน้ การประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และดว้ย
การมอบฉนัทะรวมทั้งส้ินจาํนวน 99 ราย  ถือหุน้ 19,719,922 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.73 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด  เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
 
 ภายหลงัจากท่ีประธานแถลงองคป์ระชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดท้ยอยเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมในแต่
ละวาระ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 103 ราย  ถือหุน้รวม  20,397,476  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  67.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 
 จากนั้น ประธานกล่าวแนะนาํกรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งแจง้
วา่ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดเ้ชิญ คุณเอกชาย ชนัซ่ือ จาก บริษทั สาํนกังานทนายความสะพานเหลือง จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษทั เป็นคนกลางเพ่ือทาํหนา้ท่ีใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบับริษทั โดยร่วมตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม  วธีิการ
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงสอดคลอ้งตรงกบัขอ้บงัคบับริษทั และท่ีประธานแจง้ในท่ีประชุม 
 
 ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน วา่  ในการออกเสียงผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียง
เท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้เป็น 1 เสียง วาระท่ีเป็นการเสนอการเพ่ือทราบ  ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งออกเสียงลงมติ 
ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้น หรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการเสนอ  ใหถื้อ
วา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรืออนุมติัตามท่ีเสนอ   หากมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหย้กมือและใชใ้บลงคะแนนท่ี
บริษทัจดัใหพ้ร้อมลงนามในบตัร  บริษทัจะเกบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจาก
จาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ เพ่ือ
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ประกาศใหท่ี้ประชุมทราบ และเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและผูม้อบฉนัทะท่ีมีคาํสัง่
ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เรียบร้อยแลว้นั้น ไม่ตอ้งลงคะแนนอีก บริษทัไดน้บัคะแนน
เสียงตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมอบไว ้
 ประธาน รายงานวา่ จากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สมควรบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยส่งเป็นหนงัสือมายงับริษทั หรือผา่นทางเวบ็ไซด ์  ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธนัวาคม 2551 ปรากฏวา่ไม่มีผู ้
ถือหุน้เสนอเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งไร 

 
หลงัจบการช้ีแจง   ประธานจึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 
 
วาระท่ี 1   พิจารณาและรับรองรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  76 

 ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 76 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 
เมษายน 2551 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว ไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเรียกประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 
  

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณา และ ออกเสียงรับรองรายการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 76 ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 
เห็นดว้ย        19,796,481    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100   
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
งดออกเสียง                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   

 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระท่ี 2    คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี  2551   ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือ

รับทราบ 
 

 ประธานไดม้อบใหน้ายนิพล  ตั้งจีรวงษ ์  ประธานกรรมการบริหาร  เสนอรายงานผลการดาํเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2551 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ  นายนิพลไดร้ายงานภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยสรุป  
รายละเอียดของรายงานปรากฏอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการในรายงานประจาํปี 2551  ซ่ึงไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อม
หนงัสือเรียกประชุมในคร้ังน้ีแลว้   
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 สรุปรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี  2551  เปรียบเทียบกบัปี  2550  ดงัน้ี   
                                         หน่วย :  ลา้นบาท 

 
 

งบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย % เพ่ิม(ลด) 
จากปีก่อน 2551 2550 

 1.  เบ้ียประกนัภยัรับทั้งส้ิน 1,849.92 1,568.72 17.93% 
 2.  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 1,488.03 1,175.33 26.61% 
 3.  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 1,316.55 1,198.38 9.86% 
 4.  ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ   651.14   594.82 9.47% 
 5.  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนั   944.88   841.94 12.23% 
 6.  กาํไรจากการรับประกนัภยั   371.66   356.44 4.27% 
 7.  กาํไร(ขาดทุน) จากการลงทุน   119.91   182.58 -34.32% 
 8.  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   316.01   319.43 -1.07% 
 9.  กาํไรสุทธิ    119.37   226.97 -47.41% 
10. สินทรัพยร์วม 3,307.76 3,462.25 -4.46% 
11. หน้ีสินรวม 1,519.61 1,387.95 9.49% 
12. ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  1,788.15 2,074.30 -13.80% 
13. กาํไรต่อหุน้ (บาท)       3.98       7.57 -47.42% 

 
วาระน้ีเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น  ไม่มีการลงมติแต่อยา่งไร 

 
มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณา และรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัในรอบปี  2551 ตามท่ีเสนอ   

 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี  2551 ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2551 
 
ประธานขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร นาํเสนอ 
  
ประธานกรรมการบริหาร ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั งบดุล และงบกาํไรและขาดทุน เฉพาะบริษทั 

(แสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุน) และงบการเงินรวม (แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อม
หนงัสือเรียกประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 
  

มติท่ีประชุม 



 5 

ท่ีประชุมรับทราบและพิจารณาโดยละเอียดแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบดุล งบกาํไรและขาดทุนเฉพาะบริษทั (แสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุน) และงบการเงิน
รวม (แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2551  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี   

 
เห็นดว้ย   20,119,088 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100   
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
งดออกเสียง                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   

 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี  4    พิจารณารับรองจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี  2551  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
 
ประธานขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร นาํเสนอ  
 
ประธานกรรมการบริหาร แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากผลการดาํเนินงานของงบการเงินรวม (แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย) ในปี 2551 บริษทั มีกาํไรสุทธิหลงัภาษีเงินไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 119,365,625.- บาท เม่ือรวมกบักาํไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา  บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรรวมเป็น จาํนวนเงิน  901,471,677.-  บาท  

   
ประธานกรรมการบริหาร แจง้วา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ

กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี จากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมตามงบการเงินของบริษทั คณะกรรมการขอเสนอ
จดัสรรเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 3.50  บาท ต่อหุน้   จาํนวน 30,000,000  หุน้  เป็นเงิน 105,000,000.- บาท 
(หน่ึงร้อยหา้ลา้นถว้น) คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 87.96 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจาํปี 2551 โดย
เสนอจ่ายเป็นเงินสดทั้งจาํนวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 16  มีนาคม 2552 และใหร้วบรวมรายช่ือ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม  
2552 

การจดัสรรกาํไรขาดทุน ของบริษทัจะเป็นดงัน้ี 
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี  2551          782,106,052.- บาท 
กาํไรสุทธิประจาํปี  2551          119,364,625.-     บาท 
รวม กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ส้ินปี 2551          901,471,677.- บาท 
จดัสรรเป็นเงินปันผล หุน้ละ 3.50 บาท         (105,000,000.-) บาท 
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป          796,471,678.- บาท 
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 มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2551 ตามท่ีเสนอมาทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย   20,119,088 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100   
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
งดออกเสียง                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี  5 พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

บริหาร 
 
ประธานขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร นาํเสนอ 
 
ประธานกรรมการบริหาร แจง้วา่ คณะกรรมการบริษทัมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาค่าตอบแทนแก่ กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร  ทั้งน้ี บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใหพิ้จารณาตามความจาํเป็นและสมควร ใหอ้ยูใ่นระดบั
ใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามตอ้งการ  องคป์ระกอบและจาํนวน
ค่าตอบแทนท่ีพิจารณาจ่ายแก่คณะกรรมการชุดต่างๆ  ไดพิ้จารณาจากผลประกอบการของบริษทั และเป็นสดัส่วนกบัเงิน
ปันผลท่ีจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
5.1 ค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2551  เป็นเงิน 3,680,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของเงินปันผลจ่าย 

โดยมอบใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
5.2 ค่าเบ้ียประชุมในปี 2552 แก่กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  -     ประธานกรรมการ                                 30,000.- บาท/คร้ัง 

- กรรมการ                  20,000.- บาท/คร้ัง/คน 
5.2.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

-     ประธานกรรมการตรวจสอบ        30,000.-  บาท/คร้ัง 
  -     กรรมการตรวจสอบ  20,000.- บาท/คร้ัง/คน 

5.2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  -     ประธานกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน               20,000.- บาท/คร้ัง/คน 
-     กรรมการชุดยอ่ยอ่ืน        10,000.- บาท/คร้ัง/คน 

5.3 ค่าตอบแทน แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร               0.495   ลา้นบาทต่อเดือน 
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และสิทธิประโยชนอ่ื์นเป็นไปตามสิทธิท่ีพนกังานพึงไดรั้บตามระเบียบการดาํเนินงานของบริษทั 
โดยไดรั้บในอตัราเทียบเท่ากบัตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร  

 
มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติัจ่ายค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   20,397,476 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100   
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
งดออกเสียง                  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทน กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 
ประธานขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร นาํเสนอ  

 
ประธานกรรมการบริหาร แจง้วา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด จะตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปีน้ีมีกรรมการ 4 คน ท่ีครบวาระและตอ้งออกตามวาระใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี   มีดงัน้ี  

 
1.  นายวฒิุชยั  หวัง่หลี  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และกรรมการสรรหา 
2.  นายประมนต ์ สุธีวงศ ์ กรรมการอิสระ,  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   

และ กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายชานซูลี  กรรมการอิสระ  และกรรมการสรรหา   
4.  นางสาวจิตตินนัท ์ หวัง่หลี กรรรมการ 

 
คณะกรรมการของบริษทั ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี  ไดพิ้จารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหา  มีความเห็นวา่กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้งหมด เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ  คาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้มาโดยตลอด  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรจะพิจารณา
เลือกตั้งนายวฒิุชยั หวัง่หลี   นายประมนต ์สุธีวงศ ์  นายชานซูลี  และนางสาวจิตตินนัท ์หวัง่หลี  กรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  สาํหรับประวติัโดยยอ่และผลงานของกรรมการทั้ง 4 
ท่าน ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบทา้ยคาํบอกกล่าวเรียกประชุมท่ีไดส่้งไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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ประธานกรรมการบริหาร ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่จะเสนอผูใ้ดเพ่ิมเติมเพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ไม่ไดเ้สนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รับการเลือกตั้ง 

 
มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณามีมติดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือก

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงเป็นรายบุคคล โดยกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือและถือ
หุน้บริษทั ของดออกเสียงในวาระน้ี   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1) นายวฒิุชยั  หวัง่หลี  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม อีกวาระหน่ึง 
เห็นดว้ย      19,862,373   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   97.38  
ไม่เห็นดว้ย                -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ      -    
งดออกเสียง       535,103    เสียง         คิดเป็นร้อยละ    2.62    

 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (นายวฒิุชยั หวัง่หลี และคู่สมรส  ถือ 535,103 หุน้ ของดออกเสียง)  

 
2) นายประมนต ์สุธีวงศ ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

เห็นดว้ย      20,292,476   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   99.49  
ไม่เห็นดว้ย                -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ      -    
งดออกเสียง       105,000    เสียง         คิดเป็นร้อยละ     0.51  

 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (นายประมนต ์ สุธีวงศ ์และคู่สมรส  ถือ 105,000 หุน้ ของดออกเสียง) 

 
3) นายชาน ซู ลี  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

เห็นดว้ย      20,397,476   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100  
ไม่เห็นดว้ย                -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ      -    
งดออกเสียง               -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ      -    

 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (นายชานซูลี และคู่สมรส  ถือ  -0-  หุน้ ของดออกเสียง) 
  
4) นางสาวจิตตินนัท ์ หวัง่หลี  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหน่ึง 

เห็นดว้ย      20,192,886   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   99.00  
ไม่เห็นดว้ย                -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ      -    
งดออกเสียง       204,590    เสียง         คิดเป็นร้อยละ     1.00   
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (นางสาวจิตตินนัท ์ หวัง่หลี  ถือ  204,590  หุน้ ของดออกเสียง) 
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วาระท่ี 7   พิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
 
ประธานขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร นาํเสนอ 
 
ประธานกรรมการบริหาร แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ   ในการเสนอผูส้อบบญัชี จาก บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั    เป็นผูส้อบบญัชี
บริษทั  โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2552   ดงัรายนาม
ต่อไปน้ี 

 
 ผูส้อบบญัชี 

1) นายโสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3182 
 จาํนวนปีท่ีสอบบญัชี ใหบ้ริษทัฯ  ปี 2551      1   ปี 

 จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ                   -ไม่มี- 
2) นางสาวรุ้งนภา   เลิศสุวรรณกลุ            ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516 

 จาํนวนปีท่ีสอบบญัชี ใหบ้ริษทัฯ  ระหวา่งปี 2549-2550     2   ปี 
 จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ                  -ไม่มี- 

3) นางนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย                         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4172          
 จาํนวนปีท่ีสอบบญัชี ใหบ้ริษทัฯ         -ไม่มี- 
 จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ                   -ไม่มี- 

  
                     ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน  ท่ีเสนอมา   ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / 
ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 

สาํหรับค่าสอบบญัชี  บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั ไดเ้สนอค่าสอบบญัชีทั้งส้ิน 1.10 ลา้น
บาท  ซ่ึงเท่ากบัปี 2551 โดยมีรายละเอียด 

1.   ค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี       520,000 บาท 
2.   ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)    480,000 บาท 
3.   ค่าตรวจสอบรายงานประจาํปี เสนอ สาํนกังานคณะกาํกบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
- บาท 

4.  ค่าจดัทาํการประเมินการควบคุมภายใน และระเบียบวิธี 
     ปฏิบติัดา้นการลงทุน ส่ง คปภ. 

   100,000 บาท 

                                    รวม 1,100,000 บาท 
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ประธานกรรมการบริหาร ขอท่ีใหป้ระชุมอนุมติัใหผู้ส้อบบญัชีคนหน่ึงคนใดเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้ และขอใหก้าํหนดค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน   1,100,000.- บาท   ตามท่ี
เสนอมา            

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนดว้ยเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติัใหแ้ต่งตั้งนายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3516 หรือ นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4172  แห่ง 
บริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2552  และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 
รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน  1.10  ลา้นบาท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหบ้ริษทั
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรัับอนุญาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย         20,397,476   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100   
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0   

 งดออกเสียง                   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0   
 
วาระท่ี  8   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 
8.1 รายงานการ แต่งตั้ง กรรมการผูอ้าํนวยการคนใหม่ เพ่ือรับทราบ 
 

ประธาน  แจง้วา่  ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 68/2551 วนัท่ี 14 สิงหาคม 2551  ไดพิ้จารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  มีมติแต่งตั้ง นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร รองกรรมการผูอ้าํนวยการ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการผูอ้าํนวยการ แทน นายยงยทุธ  บวรวนิชยกูร ซ่ึงมีหนงัสือขอลาออกจากบริษทัฯไป   โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  1 
กนัยายน  2551  เป็นตน้ไป 

 
จากนั้น ประธาน ไดแ้นะนาํ และรายงานประวติัการทาํงานโดยยอ่ ของนายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 
 
ท่ีประชุมรับทราบรายงานการ แต่งตั้ง กรรมการผูอ้าํนวยการคนใหม่ 
 

8.2 รายงานการเขา้ถือหุน้บริษทั ของ บริษทั นิปปอนโคอะ อินชวัรันส์ จาํกดั 
 

ประธาน รายงานต่อท่ีประชุมวา่  เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม  2552  ผูถื้อหุน้เดิมบางราย  ไดต้กลงขายหุน้
บริษทั รวมทั้งส้ิน 3,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้ ใหก้บั บริษทั นิปปอนโคอะ 
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อินชวัรันส์ จาํกดั   การทาํรายการดงักล่าวมีนยัต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารจดัการของบริษทั  

   
 บริษทั นิปปอนโคอะ อินชวัรันส์ จาํกดั มีความประสงค์เขา้มาถือหุ้นใน บริษทั นวกิจประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) ในลกัษณะท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือร่วมกนัเสริมสร้างฐานธุรกิจของบริษทัไปยงักลุ่มลูกคา้ญ่ีปุ่นท่ี
ทาํธุรกิจในประเทศไทย   บริษทั นิปปอนโคอะ อินชวัรันส์ จาํกดั เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศญ่ีปุ่น  มีส่วนแบ่งตลาดกวา่ร้อยละ 9 ของธุรกิจประกนัวนิาศภยั และเป็นบริษทัเก่าแก่อนัดบั 3  มีเบ้ีย
ประกนัภยัรับสุทธิประมาณ 698,685 ลา้นเยน (6,973 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ) และสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 3,323,190 ลา้นเยน 
(33,168 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ) มีสาขาในประเทศญ่ีปุ่ น 81 สาขา และสาํนกังานในต่างประเทศ 26 แห่งครอบคลุม 16 
ประเทศ 
 
 ท่ีประชุมรับทราบรายงานการเขา้ถือหุน้บริษทั ของ บริษทั นิปปอนโคอะ อินชวัรันส์ จาํกดั 
  
 ประธาน สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถาม หรือ แสดงความเห็นอยา่งไรหรือไม่ 
 
 มีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ ในปี 2552 บริษทัมีนโยบายในการเตรียมพร้อมรับกบัสภาวะวกิฤตเศรษฐกิจโลกท่ี
เป็นอยูอ่ยา่งไร 
 
 ประธาน แจง้วา่ ในสามไตรมาสแรกของปี 2551  บริษทัมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัค่อนขา้งสูง 
อยูท่ี่ร้อยละ 18  และชะลอตวัลงในไตรมาสท่ีส่ี   ในขณะท่ีธุรกิจประกนัภยัทั้งตลาดเติบโตท่ีร้อยละ 5   บริษทัมีนโยบาย
ในการเผชิญกบัสภาวะวกิฤตเศรษฐกิจโลก ในเร่ืองการควบคุมดูแลค่าใชจ่้ายของบริษทั และการรักษาส่วนแบ่งดา้น
การตลาด โดยเร่งรัดใหส้าขาต่างๆของบริษทัเพ่ิมความสมัพนัธ์ท่ีดียิง่ข้ึนกบับริษทัท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายรถยนตค์า่ยต่างๆ  
ดงัจะเห็นวา่ในไตรมาสแรกของปี 2552 น้ี บริษทัยงัสามารถมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัอยูท่ี่ร้อยละ 12  
 
 ประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ ในปี 2551 ผลการดาํเนินงานดา้นการลงทุนของบริษทั
ประกนัภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยค่์อนขา้งมาก   
ผลประกอบการของบริษทัจะเห็นวา่กาํไรจากการรับประกนัไม่ไดล้ดลง  แต่ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้จากในปี 2551 มีส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน 162 ลา้นบาท มาเป็นส่วนตํ่ากวา่มูลค่าเงินลงทุน 100 ลา้นบาท ในปี 2552 
ซ่ึงเป็นผลกาํไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง   ในการจดัทาํงบประมาณประจาํปี 2552  บริษทัไดจ้ดัทาํประมาณการเบ้ีย
ประกนัภยัรับ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  โดยมีอตัราค่าใชจ่้ายท่ีร้อยละ 17 ของเบ้ียประกนัภยัรับ   แต่เน่ืองจากในไตรมาสแรกของ
ปี 2552 บริษทัมีอตัราเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับสูงกวา่ประมาณการท่ีตั้งไว ้ทาํใหอ้ตัราค่าใชจ่้ายลดลงเหลือร้อยละ 15 
และถา้บริษทัสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายดาํเนินงานใหไ้ม่เกินกวา่งบประมาณท่ีตั้งไว ้ กน่็าจะทาํใหบ้ริษทัมีผลประกอบการ
ส้ินปี 2552  ท่ีดี  
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 ประธานสอบถามท่ีประชุมวา่  ผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนมีคาํถาม หรือ ขอ้สงสยั จะสอบถามอีกหรือไม่ 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงสัง่ปิดประชุม 
  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
  
 
 
                                                                 ลงช่ือ                                                            ประธานท่ีประชุม  
                         (นายสุจินต ์ หวัง่หลี) 


