
   

 
บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 (คร้ังท่ี 78) 
วนัท่ี  29  เมษายน  2553 

ณ หอ้งแกรนดฮ์อล บางกอกคลบั ชั้น 28 สาธรซิต้ีทาวเวอร์ 
เลขท่ี 175 ถนนสาธรใต ้ทุ่งมหาเมฆ 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. นายทาํนุ  หวัง่หลี กรรมการ 
8. นางสาวจิตตินนัท ์ หวัง่หลี 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. นายมิโนรุ  ซาซาดะ กรรมการ 

 
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวอนุกลู ฐิติกลุรัตน ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน  
2. นางสาวสุกญัญา  ปัณฑพรรธนก์ลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ และเลขานุการบริษทั 
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ผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 
นางนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย จากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

 
เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น.   
 นายสุจินต ์ หวัง่หลี   ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม   
    
 ประธานกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้   พร้อมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  ในวนัท่ี  15  มีนาคม  2553  ซ่ึงเป็นวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิรับปันผล  และวนัท่ี 16 มีนาคม 2553 เป็นวนัรวบรวม
รายช่ือ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้นั้น บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระ
เป็นเงิน 300,000,000.- บาท  แบ่งเป็น 30,000,000 หุน้ การประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และดว้ยการมอบ
ฉนัทะรวมทั้งส้ินจาํนวน 121 ราย  ถือหุน้ 21,054,966 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.18 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
 
 จากนั้น ประธานกล่าวแนะนาํกรรมการ  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งแจง้ให้
ท่ีประชุมรับทราบวา่ บริษทัไดเ้ชิญ นายเอกชาย ชนัซ่ือ จาก บริษทั สาํนกังานทนายความสะพานเหลือง จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษทั เป็นคนกลางในการตรวจนบัคะแนนเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั 
 
 ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนวา่ วาระท่ีเป็นการเสนอเพ่ือทราบ  ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้ง
ออกเสียงลงมติ   การออกเสียงผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีท่ีไม่
มีผูถื้อหุน้คดัคา้น หรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการเสนอ  ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้
เห็นชอบหรืออนุมติัตามท่ีเสนอ   หากมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหย้กมือและใชใ้บลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให้
พร้อมลงนามในบตัร  บริษทัจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือทาํการหกัออกจาก
จาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ เพ่ือประกาศ
ใหท่ี้ประชุมทราบและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน   สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและผูม้อบฉนัทะท่ีมีคาํสัง่ระบุการ
ลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉนัทะ เรียบร้อยแลว้นั้น ไม่ตอ้งลงคะแนนอีก บริษทัไดน้บัคะแนนเสียงตามรายละเอียด
ท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมอบไว ้
 
 ประธาน รายงานวา่ ในระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ 
เสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยการส่งเป็นหนงัสือมายงับริษทั หรือ ผา่นทางเวบ็ไซด ์  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอเร่ืองดงักล่าว 

 
หลงัจบการช้ีแจง   ประธานจึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 
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วาระท่ี 1    พิจารณาและรับรองรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 (คร้ังท่ี 77) 

 ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 (คร้ังท่ี 77) ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2552 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว ไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเรียกประชุมในคร้ัง
น้ีแลว้ 
  

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณา และ ออกเสียงรับรองรายการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 (คร้ังท่ี 77) ดว้ย

คะแนนเสียง  ดงัน้ี 
เห็นดว้ย        21,054,966    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100   
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
งดออกเสียง                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   

 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระท่ี 2  คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2552 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 
 

 ประธานไดม้อบใหน้ายนิพล ตั้งจีรวงษ ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอรายงานผลการดาํเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2552 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ นายนิพลไดส้รุปรายงานภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยรวม 
และรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2552 เปรียบเทียบกบัปี 2551   สาํหรับรายละเอียดของรายงานปรากฏอยูใ่นรายงาน
ประจาํปี 2552 ซ่ึงไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเรียกประชุมในคร้ังน้ีแลว้   
 

 สรุปรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2552 เปรียบเทียบกบัปี 2551  ดงัน้ี   
                                         หน่วย :  ลา้นบาท 

 
 

งบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2552 2551 

 1.  เบ้ียประกนัภยัรับทั้งส้ิน 1,918.1 1,849.5 
 2.  เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 1,569.2 1,316.5 
 3.  ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ    888.0   651.1 
 4.  รายไดจ้ากการรับประกนัและรายไดจ้ากการลงทุน    492.3   491.6 
 5.  กาํไรสุทธิ (หลงัภาษี)    158.6    119.4 
 6. สินทรัพยร์วม 3,593.4 3,307.8 
 7. หน้ีสินรวม 1,573.0 1,519.6 
 8. ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  2,020.4 1,788.2 
 9. อตัรากาํไรขั้นตน้ 22.4% 28.2% 
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งบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2552 2551 
10. อตัรากาํไรสุทธิ 9.2% 8.3% 
11. อตัราผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ 8.3% 6.2% 

 
ประธานแจง้วา่วาระน้ีเป็นการเสนอเพ่ือรับทราบ  จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

 
ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  2552 

 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2552 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
 
ประธานขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร นาํเสนอ 
  
ประธานกรรมการบริหาร ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน) และงบการเงินรวม (ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเรียก
ประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 
  

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบและมีมติดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติั

งบดุล งบกาํไรและขาดทุนเฉพาะบริษทั (แสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุน) และงบการเงินรวม (แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วน
ไดเ้สีย) ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

 
เห็นดว้ย        21,054,966    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100   
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
งดออกเสียง                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   

 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี  4    พิจารณารับรองจดัสรรเงินกาํไร ประจาํปี 2552  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
 
ประธานขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร นาํเสนอ  
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ประธานกรรมการบริหาร แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ จากผลการดาํเนินงานของงบการเงินรวม (แสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย) ในปี 2552 บริษทัมีกาํไรสุทธิหลงัภาษีเงินไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 158,559,601.- บาท เม่ือรวมกบักาํไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา  บริษทัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรรวมเป็น จาํนวนเงิน  955,031,418.-  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 66.22 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจาํปี 2552 โดย
เสนอจ่ายเป็นเงินสดทั้งจาํนวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 15  มีนาคม 2553 และใหร้วบรวมรายช่ือ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2553 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม  
2553 

การจดัสรรกาํไรขาดทุน ของบริษทัจะเป็นดงัน้ี 
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี  2552          796,471,817.- บาท 
กาํไรสุทธิประจาํปี  2552          158,559,601.-     บาท 
รวม กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ส้ินปี 2552          955,031,418.- บาท 
จดัสรรเป็นเงินปันผล หุน้ละ 3.50 บาท         (105,000,000.-) บาท 
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป          850,031,418.- บาท 

    
 มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติั
การจดัสรรกาํไรประจาํปี 2552 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   21,054,966 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100   
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
งดออกเสียง                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี  5 พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 
ประธานขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร นาํเสนอ 
 
ประธานกรรมการบริหาร แจง้วา่ ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 31 กาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ

อนัเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความจาํเป็นและสมควร  บริษทัจึงมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบั
ใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามตอ้งการ โดยใหส้มัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน
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และการจดัสรรเงินกาํไรใหก้บัผูถื้อหุน้  บริษทัไดก้าํหนดรูปแบบของค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็น 2 ประเภท คือ ค่า
บาํเหน็จกรรมการและค่าเบ้ียประชุม  จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 7/2553 มีความเห็นใหจ่้าย
ค่าตอบแทนตามรูปแบบเดิม  คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 
และ คณะกรรมการชุดยอ่ย  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
5.1 ค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2552  เป็นเงิน 3,680,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของเงินปันผลจ่าย 

โดยมอบใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 
5.2 ค่าเบ้ียประชุมในปี 2553 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 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

 
มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติั

จ่ายค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   21,054,966 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100   
ไม่เห็นดว้ย                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
งดออกเสียง                  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0   
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทน กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 
ประธานขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร นาํเสนอ  

 
ประธานกรรมการบริหาร แจง้วา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนและขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้

กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จะตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี   มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 คน มีดงัน้ี  
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1.   ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร   
3.   นายทาํนุ  หวัง่หลี  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  
4.   นายมิโนรุ  ซาซาดะ  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ี  ได้พิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหา  มีความเห็นวา่กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้งหมด เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ  คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้มาโดยตลอด  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
เลือกตั้งศาสตราจารยหิ์รัญ รดีศรี   นายนิพล ตั้งจีรวงษ ์  นายทาํนุ หวัง่หลี  และนายมิโนรุ ซาซาดะ กรรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  สาํหรับประวติัโดยยอ่และผลงานของกรรมการทั้ง 
4 ท่าน ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบทา้ยคาํบอกกล่าวเรียกประชุมท่ีไดส่้งไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 
ประธานกรรมการบริหาร สอบถามผูถื้อหุน้วา่จะเสนอผูใ้ดเพ่ิมเติมเพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ไม่ไดเ้สนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รับการเลือกตั้ง   
 
ก่อนการลงมติ ประธานกรรมการ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบวา่ นายมิโนรุ ซาซาดะ เป็นตวัแทน

ของ บริษทั นิปปอนโคอะ อินชวัรันส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ส่งเขา้มาเป็นกรรมการในบริษทั  โดยบริษทั นิปปอน
โคอะ อินชวัรันส์ จาํกดั ประกอบธุรกิจประกนัภยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั 

 
มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณามีมติดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือก

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงเป็นรายบุคคล โดยกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือและถือ
หุน้บริษทั ของดออกเสียงในวาระน้ี   ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1) ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี   กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 
เห็นดว้ย      21,054,966   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100  
ไม่เห็นดว้ย                -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ      -    
งดออกเสียง               -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ      -    
 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   
2) นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ์  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 
 เห็นดว้ย      21,005,356   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   99.76  
 ไม่เห็นดว้ย                -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ      -    
 งดออกเสียง          46,610    เสียง         คิดเป็นร้อยละ     0.24  
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 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ์ ถือ 46,610 หุน้ ของดออกเสียง) 

 
3) นายทาํนุ  หวัง่หลี   กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 
 เห็นดว้ย      20,712,946   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   98.38  
 ไม่เห็นดว้ย                -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ       -    
 งดออกเสียง        342,020   เสียง         คิดเป็นร้อยละ     1.62    
 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (นายทาํนุ  หวัง่หลี   และคู่สมรส  ถือ  342,020  หุน้ ของดออกเสียง) 
  
4) นายมิโนรุ  ซาซาดะ   กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ อีกวาระหน่ึง 

เห็นดว้ย      21,054,966   เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100 
ไม่เห็นดว้ย                -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ      -    
งดออกเสียง               -        เสียง         คิดเป็นร้อยละ      -  
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระท่ี 7    พิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
 
ประธานขอใหป้ระธานกรรมการบริหาร นาํเสนอ 
 
ประธานกรรมการบริหาร  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า   คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ   ในการเสนอผูส้อบบญัชี จาก บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั    เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั  
โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2553   ดงัรายนามต่อไปน้ี 

 
 ผูส้อบบญัชี 

1) นางนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4172          
 จาํนวนปีท่ีสอบบญัชี ใหบ้ริษทัฯ ปี 2552         1   ปี 
 จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ                   -ไม่มี- 

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

 จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ                   -ไม่มี- 
3) นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516 

 จาํนวนปีท่ีสอบบญัชี ใหบ้ริษทัฯ  ระหวา่งปี 2549-2550   2   ปี 
 จาํนวนหุน้ท่ีถือในบริษทัฯ                  -ไม่มี- 
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                     ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน  ท่ีเสนอมา   ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / 
ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 

สาํหรับค่าสอบบญัชี  บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ไดเ้สนอค่าสอบบญัชีทั้งส้ิน 1.18 ลา้นบาท  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 โดยมีรายละเอียด 

1.   ค่าตรวจสอบบญัชีประจาํปี         600,000 บาท 
2.   ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)      480,000 บาท 

 1,080,000 บาท 
3.  ค่าจดัทาํการประเมินการควบคุมภายใน และระเบียบวิธี 
     ปฏิบติัดา้นการลงทุน ส่ง คปภ. 

     100,000 บาท 

     รวมทั้งส้ิน   1,180,000 บาท 

   
ประธานกรรมการบริหาร ขอท่ีใหป้ระชุมอนุมติัใหผู้ส้อบบญัชีคนหน่ึงคนใดเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้และขอใหก้าํหนดค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน   1,180,000.- บาท   ตามท่ีเสนอ
มา            

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดว้ยคะแนนดว้ยเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติัให้แต่งตั้งนางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4172  หรือ นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3516 แห่ง 
บริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2553  และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี รวม
ทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน  1.18  ลา้นบาท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทัสาํนกังาน 
เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรัับอนุญาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย         21,054,966   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100   
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0   

 งดออกเสียง                   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0   
 
วาระท่ี  8   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
8.1 ประธานรายงานรางวลัท่ีบริษทัไดรั้บในปี 2552 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทัไดบ้ริหารงานดว้ยความมุ่งมัน่และยดึมัน่ในหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี  ทาํใหใ้นปี 2552  บริษทัไดรั้บรางวลั ดงัน้ี 
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1) รางวลั “บริษทัประกนัภยัท่ีมีการบริหารงานดีเด่น” อนัดบั 2 ประจาํปี 2550 และ อนัดบั 3 
ประจาํปี 2551 จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 

2) ผลประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2552 อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” โดยมี
ช่วงคะแนน 90-100   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

3) ผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน อยูใ่นเกณฑ ์ “ดีเยีย่ม” โดยมี
ช่วงคะแนน 90-99   จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

4) ไดรั้บตราสญัลกัษณ์ “Q-MARK” แสดงถึงเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีคุณภาพในการใหบ้ริการ มี
จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีความรับผดิชอบต่อลกูคา้ ผูบ้ริโภค และสงัคม จาก
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั ประกอบดว้ย สภาหอการคา้ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ท่ีประชุมรับทราบรายงานดงักล่าว  

 
 จากนั้น ประธาน ไดน้าํคาํถามของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหบ้ริษทัและไดส่้งคาํถามมาล่วงหนา้ เพ่ือใหต้อบ
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
 คาํถามแรก   เงินทุนของนวกิจจะเพียงพอกบัการดาํเนินงานภายใตห้ลกัการดาํรงเงินกองทุนตามความเส่ียง 
( Risk Base Capital – RBC ) ของ คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) มากนอ้ยเพียงใด 
ภายใน 2 - 3 ปี ตอ้งเพ่ิมทุนหรือไม่ 
  
 ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา่ ในปี 2552 บริษทัเป็น 1 ใน 22 บริษทั ท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการทดสอบ
สถานะการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง โดย คปภ.ไดก้าํหนดค่าความเส่ียงท่ีใชท้ดสอบค่อนขา้งสูง บางรายการ
ของสินทรัพยเ์พ่ือการลงทุน คปภ.กาํหนดใหค่้าความเส่ียงภยัในอตัราท่ีสูงเท่ากบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น สิงคโปร์  จาก
ผลการทดสอบโดยใชข้อ้มูลงบการเงิน ณ ส้ินปี 2551 บริษทัมีค่าอตัราเงินกองทุนต่อความเส่ียงท่ีร้อยละ 600  เกินกวา่
ระดบัเงินกองทุนท่ี คปภ. กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 150  แสดงใหเ้ห็นถึงความเพียงพอของระดบัเงินกองทุนของบริษทัต่อการ
ขยายงานในอนาคต ซ่ึงคาดวา่หลกัเกณฑก์ารดาํรงเงินกองทุนตามความเส่ียง (RBC) จะประกาศใชใ้นปี 2554 
  
 ประธานกล่าวเสริมวา่ ณ ส้ินปี 2551 ตามวธีิการคาํนวณเงินกองทุนท่ีดาํรงตามกฎหมายปัจจุบนั บริษทัมี
อตัราส่วนเงินกองทุนท่ีตอ้งดาํรง เท่ากบัร้อยละ 1,215 ซ่ึงหากคาํนวณอตัราเงินกองทุนท่ีตอ้งดาํรงตามระดบัความเส่ียง 
(RBC) จะอยูท่ี่ร้อยละ 600 ลดลงร้อยละ 50  แต่ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดอยูร้่อยละ 300 หรือ 3 เท่า  บริษทั
จึงมีเงินกองทุนเพียงพอสาํหรับการขยายธุรกิจ โดยยงัไม่มีความจาํเป็นเพ่ิมทุนในช่วงระยะดงักล่าว 
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 



 11

   คาํถามท่ีสอง  หุน้นวกิจไม่ค่อยมีการซ้ือขาย บริษทัจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร ผูถื้อหุน้มีความพึงพอใจการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั แต่กอ็ยากใหหุ้น้ของบริษทัมีการซ้ือขายได ้
 
 ประธาน ตอบขอ้คาํถามวา่ บริษทัไดท้าํการศึกษาถึงวธีิท่ีจะทาํใหหุ้น้บริษทัมีปริมาณการซ้ือขายท่ีเพ่ิมข้ึน  
โดยศึกษาจากบริษทัประกนัภยัอ่ืนท่ีมีการลดมูลค่าหุน้ กพ็บวา่ปริมาณการซ้ือขายจะเพิ่มข้ึนในช่วงแรกหลงัจากมีการลด
มูลค่าหุน้เท่านั้น หลงัจากนั้นกจ็ะเขา้สู่รูปแบบเดิมซ่ึงเป็นธรรมชาติของหุน้บริษทัประกนัภยัในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไม่มี
สภาพคล่อง  ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้บริษทัประกนัภยัมกัจะถือเพ่ือรับเงินปันผล เน่ืองจากมีอตัราการจ่ายเงินปันผลค่อนขา้งสูง 
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  
 ประธานสอบถามท่ีประชุมวา่  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม หรือ ขอ้สงสยั จะสอบถามอีกหรือไม่ 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงสัง่ปิดประชุม 
  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
  
 
 
                                                                 ลงช่ือ                                                         ประธานท่ีประชุม  
                         (นายสุจินต ์ หวัง่หลี) 


