
   

 

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 77 

วันที่  29  เมษายน  2552 

ณ กัฟเวอรเนอรรมู แปซิฟคซิต้ีคลับ ช้ัน 29 อาคารทูแปซิฟคเพลส  

เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

____________________________ 

 

1. นายสุจินต  หว่ังหล ี   ประธานกรรมการ 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 

2. นายนิพล  ต้ังจรีวงษ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายปตพิงศ   พิศาลบตุร กรรมการ,  กรรมการผูอํานวยการ และ 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. ศาตราจารยหิรัญ  รดีศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายเกียรติ  ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา และ  

  กรรมการตรวจสอบ 

6. นายประมนต  สธุวีงศ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ 

  กรรมการตรวจสอบ 

7. นายสมพร   วิชชุรตัพร กรรมการ และ รองกรรมการผูอํานวยการ 

8. นายทํานุ  หว่ังหลี กรรมการ 

9. นางสาวพรรณี   เชิดราํไพ กรรมการ 

 

1. นายสุพจน  หว่ังหลี กรรมการ และ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการที่ลาประชุม 

2. นายวุฒิชัย  หว่ังหลี กรรมการ และ กรรมการสรรหา 

3. นายพรพงษ  พรประภา กรรมการอิสระ และ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

4. นายชานซูลี กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา 

5. นางสาวจติตินนัท  หว่ังหลี กรรมการ 

 

1. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ และผูอํานวยการฝายการเงิน  

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

2. นางสาวสุกัญญา  ปณฑพรรธนกุล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ และเลขานุการบริษัท 
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ผูสอบบัญชีของบริษัทที่เขารวมประชุม 

นางนงลกัษณ  พุมนอย  และ นางสาวพรประภา โกมลสทุธ ิตัวแทนผูสอบบญัชี  จากบรษิทั  สาํนักงาน 

เอนิสท แอนด ยัง จาํกัด 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.   

 นายสุจินต  หว่ังหลี   ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม   

    

 ประธานกลาวตอนรับผูถือหุน   พรอมแจงใหที่ประชุมทราบวา  ในวันที่  16  มีนาคม  2552  ซึ่งเปนวัน

กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิรับปนผล  และวันที่  17 มีนาคม 2552 เปนวันรวบรวม

รายช่ือ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธปีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุนน้ัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียก

ชําระเปนเงิน 300,000,000.- บาท  แบงเปน 30,000,000 หุน การประชุมครั้งน้ีมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และดวย

การมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจํานวน 99 ราย  ถือหุน 19,719,922 หุน คิดเปนรอยละ 65.73 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมด  เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  

 

 ภายหลังจากที่ประธานแถลงองคประชุม มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไดทยอยเขารวมประชุมเพิ่มในแต

ละวาระ รวมเปนผูถือหุนทั้งสิ้น 103 ราย  ถือหุนรวม  20,397,476  หุน   คิดเปนรอยละ  67.99 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมด 

 

 จากนั้น ประธานกลาวแนะนํากรรมการ  ผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษัท ที่เขารวมประชุม พรอมทั้งแจง

วาในการประชุมครัง้น้ี บรษิทัไดเชิญ คณุเอกชาย ชันซือ่ จาก บรษิทั สาํนักงานทนาย ความสะพานเหลอืง จาํกัด ซึง่เปนที่

ปรึกษากฎหมายของบริษัท เปนคนกลางเพื่อทําหนาที่ใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย

และขอบังคับบริษัท โดยรวมตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิเขารวมประชุม  วิธีการ

ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคลองตรงกับขอบังคับบริษัท และที่ประธานแจงในที่ประชุม 

 

 ประธานช้ีแจงตอที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วา  ในการออกเสียงผูถือหุนจะมีคะแนนเสียง

เทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยถือวา 1 หุนเปน 1 เสียง วาระที่เปนการเสนอการเพ่ือทราบ  ผูถือหุ นไมตองออกเสียงลงมติ 

ในกรณีที่ไมมีผูถือหุนคัดคาน หรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ  ใหถือ

วาผูถือหุนเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่เสนอ   หากมีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหยกมือและใชใบลงคะแนนที่

บริษัทจัดใหพรอมลงนามในบัตร  บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจาก

จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม  สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระน้ันๆ เพ่ือ

ประกาศใหที่ประชุมทราบ และเก็บไวเปนหลักฐาน  สําหรับผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและผูมอบฉันทะที่มีคําสั่ง

ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . เรียบรอยแลวนั้น ไมตองลงคะแนนอีก บริษัทไดนับคะแนน

เสียงตามรายละเอียดที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว 
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 ประธาน รายงานวา จากการที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถื อหุน เสนอเรื่องที่เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระ

การประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการลวงหนา กอนการประชุมผูถือหุน 

โดยสงเปนหนังสือมายังบริษัท หรือผานทางเว็บไซด  ต้ังแตวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธนัวาคม 2551 ปรากฏวาไมมีผู

ถือหุนเสนอเรื่องดังกลาวแตอยางไร 

 

หลงัจบการช้ีแจง   ประธานจงึดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีก่าํหนดไวดงัน้ี 

 

วาระที่ 1   พิจารณาและรับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  76 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 76 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2551 โดยสาํเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเรียกประชุมในครั้งน้ีแลว 

  

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงรับรองรายการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 76 ดวยคะแนนเสยีง  ดังน้ี 

เหน็ดวย        19,796,481    เสียง  คิดเปนรอยละ  100   

ไมเหน็ดวย                   0 เสียง  คดิเปนรอยละ      0   

งดออกเสยีง                  0 เสียง  คดิเปนรอยละ      0   

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 2    คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบป  2551   ตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือ

รับทราบ 

 

 ประธานไดมอบใหนายนิพล  ต้ังจรีวงษ  ประธานกรรมการบริหาร  เสนอรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบป 2551 ใหแกผูถือหุนเพื่อรับทราบ  นายนิพลไดรายงานภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสรุป  

รายละเอียดของรายงานปรากฏอยูในรายงานของคณะกรรมการในรายงานประจําป  2551  ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอม

หนังสือเรียกประชุมในครั้งน้ีแลว   

 

 สรปุรายงานผลการดําเนินงานในรอบป  2551  เปรียบเทียบกับป  2550  ดังน้ี   

                                         หนวย :  ลานบาท 

 

 

งบการเงินตามวิธสีวนไดเสยี % เพ่ิม(ลด) 

จากปกอน 2551 2550 

 1.  เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 1,849.92 1,568.72 17.93% 

 2.  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,488.03 1,175.33 26.61% 

 3.  เบี้ยประกันภัยที่ถอืเปนรายได 1,316.55 1,198.38 9.86% 

 4.  คาสินไหมทดแทนสุทธิ   651.14   594.82 9.47% 
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งบการเงินตามวิธสีวนไดเสยี % เพ่ิม(ลด) 

จากปกอน 2551 2550 

 5.  คาใชจายในการรับประกัน   944.88   841.94 12.23% 

 6.  กําไรจากการรับประกันภัย   371.66   356.44 4.27% 

 7.  กําไร(ขาดทุน) จากการลงทนุ   119.91   182.58 -34.32% 

 8.  คาใชจายในการดําเนินงาน   316.01   319.43 -1.07% 

 9.  กําไรสทุธิ    119.37   226.97 -47.41% 

10. สินทรัพยรวม 3,307.76 3,462.25 -4.46% 

11. หน้ีสินรวม 1,519.61 1,387.95 9.49% 

12. สวนของผูถือหุนของบริษัท  1,788.15 2,074.30 -13.80% 

13. กําไรตอหุน (บาท)       3.98       7.57 -47.42% 

 

วาระนี้เปนการเสนอเพื่อรับทราบเทานั้น  ไมมีการลงมติแตอยางไร 

 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณา และรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทในรอบป  2551 ตามทีเ่สนอ   

 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป  2551 สิ้นสุดวันที่  31  ธนัวาคม  2551 

 

ประธานขอใหประธานกรรมการบริหาร นําเสนอ 

  

ประธานกรรมการบริหาร ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  งบดุล และงบกําไรและขาดทุน เฉพาะบริษัท 

(แสดงเงินลงทนุตามวิธรีาคาทนุ) และงบการเงินรวม (แสดงเงินลงทนุตามวิธสีวนไดเสยี) สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 

ธนัวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลว และไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอม

หนังสือเรียกประชุมในครั้งน้ีแลว 

  

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาโดยละเอียดแลว มีมติดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมแล ะมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุล งบกําไรและขาดทุนเฉพาะบริษัท (แสดงเงินลงทนุตามวิธรีาคาทนุ) และงบการเงิน

รวม (แสดงเงินลงทนุตามวิธสีวนไดเสยี) สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธนัวาคม  2551  ตามที่เสนอมาทุกประการ ดวย

คะแนนเสยีง ดังน้ี   

 

เหน็ดวย   20,119,088 เสียง  คิดเปนรอยละ  100   

ไมเหน็ดวย                   0 เสียง  คดิเปนรอยละ      0   
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งดออกเสยีง                  0 เสียง  คดิเปนรอยละ      0   

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  4    พิจารณารับรองจัดสรรเงินกําไรประจําป  2551  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 

 

ประธานขอใหประธานกรรมการบริหาร นําเสนอ  

 

ประธานกรรมการบริหาร แจงตอที่ประชุมวา  จากผลการดําเนินงานของงบการเงินรวม (แสดงเงินลงทนุ

ตามวิธีสวนไดเสีย) ในป 2551 บริษัท มีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดเปนจํานวนเงิน 119,365,625.- บาท เมื่อรวมกับกําไร

สะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกมา  บริษัทมีกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรรวมเปน จาํนวนเงิน  901,471,677.-  บาท  

   

ประธานกรรมการบริหาร แจงวา บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของ

กําไรสุทธิหลังหักภาษี จา กผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมตามงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอ

จัดสรรเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา 3.50  บาท ตอหุน   จาํนวน 30,000,000  หุน  เปนเงิน 105,000,000.- บาท 

(หน่ึงรอยหาลานถวน) คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 87.96 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป 2551 โดย

เสนอจายเปนเงินสดทั้งจํานวนใหแกผูถือหุนตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลใน

วันที่ 16  มีนาคม 2552 และใหรวบรวมรายช่ือ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม  

2552 

การจัดสรรกําไรขาดทุน ของบริษัทจะเปนดังนี้ 

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรตนป  2551          782,106,052.- บาท 

กําไรสุทธิประจําป  2551          119,364,625.-     บาท 

รวม กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร สิ้นป 2551          901,471,677.- บาท 

จดัสรรเปนเงินปนผล หุนละ 3.50 บาท         (105,000,000.-) บาท 

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกไป          796,471,678.- บาท 

    

 มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2551 ตามที่เสนอมาทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เหน็ดวย   20,119,088 เสียง  คิดเปนรอยละ  100   

ไมเหน็ดวย                   0 เสียง  คดิเปนรอยละ      0   

งดออกเสยีง                  0 เสียง  คดิเปนรอยละ      0   

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 5 พิจารณาคาตอบแทนแกคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริหาร 

 

ประธานขอใหประธานกรรมการบริหาร นําเสนอ 

 

ประธานกรรมการบริหาร แจงวา คณะกรรมการบริษัทมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาคาตอบแทนแก กรรมการ กรรมการชุดยอย และที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริหาร  ทั้งนี้ บริษัทมีหลักเกณฑในการพิจารณาคาตอบแทน โดยใหพิจารณาตามความจําเปนและสมควร ใหอยูในระดับ

ใกลเคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามตองการ  องคประกอบและจํานวน

คาตอบแทนที่พิจารณาจายแกคณะกรรมการชุดตางๆ  ไดพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และเปนสัดสวนกับเงิน

ปนผลที่จัดสรรใหกับผูถือหุน  ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 

5.1 คาบําเหน็จกรรมการประจําป 2551  เปนเงิน 3,680,000.- บาท คิดเปนรอยละ 3.5 ของเงินปนผลจาย 

โดยมอบใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

5.2 คาเบี้ยประชุมในป 2552 แกกรรมการที่เขารวมประชุม ดังนี้ 

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  -     ประธานกรรมการ                                 30,000.- บาท/ครั้ง 

- กรรมการ                  20,000.- บาท/ครั้ง/คน 

5.2.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

-     ประธานกรรมการตรวจสอบ        30,000.-  บาท/ครั้ง 

  -     กรรมการตรวจสอบ  20,000.- บาท/ครั้ง/คน 

5.2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น ไดแก คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  -     ประธานกรรมการชุดยอยอืน่               20,000.- บาท/ครั้ง/คน 

-     กรรมการชุดยอยอื่น        10,000.- บาท/ครั้ง/คน 

5.3 คาตอบแทน แกทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร               0.495   ลานบาทตอเดือน 

และสิทธิประโยชนอื่นเปนไปตามสิทธิที่พนักงานพึงไดรับตามระเบียบการดําเนินงานของบริษัท 

โดยไดรับในอัตราเทียบเทากับตําแหนงประธานกรรมการบริหาร  

 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติจายคาตอบแทนแก คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดยอยอื่น  และที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บรหิาร ตามทีเ่สนอ ดวยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

เหน็ดวย   20,397,476 เสียง  คิดเปนรอยละ  100   
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ไมเหน็ดวย                   0 เสียง  คดิเปนรอยละ      0   

งดออกเสยีง                  0    เสียง  คดิเปนรอยละ      0   

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม แทน กรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 

ประธานขอใหประธานกรรมการบริหาร นําเสนอ  

 

ประธานกรรมการบริหาร แจงวา  ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด จะตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน ในปน้ีมีกรรมการ 4 คน ทีค่รบวาระและตองออกตามวาระใน

การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี   มีดังน้ี  

 

1.  นายวุฒิชยั  หว่ังหล ี กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และกรรมการสรรหา 

2.  นายประมนต  สธุวีงศ กรรมการอิสระ,  ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   

และ กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายชานซลู ี กรรมการอิสระ  และกรรมการสรรหา   

4.  นางสาวจติตินนัท  หว่ังหลี กรรรมการ 

 

คณะกรรมการของบริษัท ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระนี้  ไดพิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหา  มีความเห็นวากรรมการที่ตองออกตามวาระทั้งหมด  เปนผูมีความรูความสามารถ ไดปฏิบัติหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพ  คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผู ถือหุนมาโดยตลอด  ที่ประชุมผูถือหุนควรจะพิจารณา

เลอืกต้ังนายวุฒิชยั หว่ังหล ี  นายประมนต สธุวีงศ   นายชานซลู ี และนางสาวจติตินนัท หว่ังหล ี กรรมการทีต่องออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  สําหรับประวัติโดยยอและผลงานของกรรมการทั้ง 4 

ทาน ปรากฏอยูในเอกสารแนบทายคําบอกกลาวเรียกประชุมที่ไดสงไปใหแกผูถือหุน 

 

ประธานกรรมการบริหาร ไดสอบถามผูถือหุนวาจะเสนอผูใดเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ัง  ที่

ประชุมผูถือหุนไมไดเสนอช่ือบุคคลอื่นเขารับการเลือกต้ัง 

 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณามีมติดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือก

กรรมการที่ตองออกตามวาระกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่งเปนรายบุคคล โดยกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือและถือ

หุนบริษัท ของดออกเสียงในวาระนี้   ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

1) นายวุฒิชยั  หว่ังหลี  กลบัเขาดํารงตําแหนง กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม อกีวาระหน่ึง 

เหน็ดวย      19,862,373   เสยีง   คิดเปนรอยละ   97.38  
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ไมเหน็ดวย                -        เสยีง         คดิเปนรอยละ      -    

งดออกเสยีง       535,103    เสยีง         คดิเปนรอยละ    2.62    

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (นายวุฒิชัย หว่ังหลี และคูสมรส  ถือ 535,103 หุน ของดออกเสียง)  

 

2) นายประมนต สธุวีงศ  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ อกีวาระหน่ึง 

เหน็ดวย      20,292,476   เสยีง   คิดเปนรอยละ   99.49  

ไมเหน็ดวย                -        เสยีง         คดิเปนรอยละ      -    

งดออกเสยีง       105,000    เสยีง         คดิเปนรอยละ     0.51  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

  (นายประมนต  สธุวีงศ และคูสมรส  ถอื 105,000 หุน ของดออกเสียง) 

 

3) นายชาน ซ ูลี  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

เหน็ดวย      20,397,476   เสยีง   คิดเปนรอยละ   100  

ไมเหน็ดวย                -        เสยีง         คดิเปนรอยละ      -    

งดออกเสยีง               -        เสยีง         คดิเปนรอยละ      -    

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (นายชานซูลี และคูสมรส  ถือ  -0-  หุน ของดออกเสียง) 

  

4) นางสาวจติตินนัท  หว่ังหลี  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการ อกีวาระหน่ึง 

เหน็ดวย      20,192,886   เสยีง   คิดเปนรอยละ   99.00  

ไมเหน็ดวย                -        เสยีง         คดิเปนรอยละ      -    

งดออกเสยีง       204,590    เสยีง         คดิเปนรอยละ     1.00   

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (นางสาวจติตินนัท  หว่ังหล ี ถอื  204,590  หุน ของดออกเสียง) 

 

วาระที่ 7   พิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

 

ประธานขอใหประธานกรรมการบริหาร นําเสนอ 

 

ประธานกรรมการบริหาร แจงตอที่ประชุมวา คณะกร รมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ   ในการเสนอผูสอบบญัชี จาก บรษิทั สาํนักงาน เอนิสท แอนด ยงั จาํกัด    เปนผูสอบบญัชี

บริษัท  โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2552   ดังรายนาม

ตอไปน้ี 
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 ผูสอบบัญชี 

1) นายโสภณ  เพ่ิมศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3182 

 จํานวนปที่สอบบัญชี ใหบริษัทฯ  ป 2551      1   ป 

 จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ                   -ไมมี- 

2) นางสาวรุงนภา   เลศิสวุรรณกุล            ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 

 จํานวนปที่สอบบัญชี ใหบริษัทฯ  ระหวางป 2549-2550     2   ป 

 จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ                  -ไมมี- 

3) นางนงลกัษณ  พุมนอย                         ผูสอบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่ 4172          

 จํานวนปที่สอบบัญชี ใหบริษัทฯ         -ไมมี- 

 จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ                   -ไมม-ี 

  

                     ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน  ทีเ่สนอมา   ไมมคีวามสมัพันธ และ /หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / 

ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  

 

สําหรับคาสอบบัญชี  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดเสนอคาสอบบัญชีทั้งสิ้น 1.10 ลาน

บาท  ซึง่เทากับป 2551 โดยมีรายละเอียด 

1.   คาตรวจสอบบัญชีประจําป       520,000 บาท 

2.   คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)    480,000 บาท 

3.   คาตรวจสอบรายงานประจําป เสนอ สาํนักงานคณะกํากับและ 

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- บาท 

4.  คาจัดทําการประเมินการควบคุมภายใน และระเบียบวิธี 

     ปฏิบัติดานการลงทุน สง คปภ. 

   100,000 บาท 

                                    รวม 1,100,000 บาท 

   

ประธานกรรมการบริหาร ขอที่ใหประชุมอนุมัติให ผูสอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเปนผูทําการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได และขอใหกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน   1,100,000.- บาท   ตามที่

เสนอมา            

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดวยคะแนนดวยเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

อนุมัติใหแตงต้ังนายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรอื นางสาวรุงนภา เลศิสวุรรณกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172  แหง 

บริษัทสํานักงาน เอิ นสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2552  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 

รวมทัง้สิน้เปนจาํนวนเงิน  1.10  ลานบาท ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท
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สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชัรับอนุญา ตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เหน็ดวย         20,397,476   เสียง  คิดเปนรอยละ   100   

ไมเหน็ดวย                    0   เสียง  คดิเปนรอยละ       0   

 งดออกเสยีง                   0   เสียง  คดิเปนรอยละ       0   

 

วาระที ่ 8   เรื่องอื่น ๆ 

 

8.1 รายงานการ แตงต้ัง กรรมการผูอํานวยการคนใหม เพื่อรับทราบ 

 

ประธาน  แจงวา  ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 68/2551 วันที่ 14 สิงหาคม 2551  ไดพจิารณาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  มมีติแตงต้ัง นายปตพิงศ พศิาลบตุร รองกรรมการผูอาํนวยการ เขาดํารงตําแหนง 

กรรมการผูอํานวยการ แทน นายยงยุทธ  บวรวนิชยกูร ซึ่งมีหนังสือขอลาออกจากบริษัทฯไป   โดยมีผลต้ังแตวันที่  1 

กันยายน  2551  เปนตนไป 

 

จากน้ัน ประธาน ไดแนะนํา และรา ยงานประวัตกิารทาํงานโดยยอ ของนายปตพิงศ พศิาลบตุร 

ใหแกผูถือหุนไดรับทราบ 

 

ที่ประชุมรับทราบรายงานการ แตงต้ัง กรรมการผูอํานวยการคนใหม 

 

8.2 รายงานการเขาถือหุนบริษัท ของ บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส จํากัด 

 

ประธาน รายงานตอทีป่ระชุมวา  เมือ่วันที ่ 30 มีนาคม  2552  ผูถือหุนเดิมบางราย  ไดตกลงขายหุน

บริษัท รวมทั้งสิ้น 3,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว ใหกับ บริษัท นิปปอนโคอะ 

อินชัวรันส จํากัด   การทํารายการดังกลาวมีนัยตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนรายใหญของบริษัท แตไ มมี

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารจัดการของบริษัท  

   

 บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส จํากัด มีความประสงคเขามาถือหุนใน บริษัท นวกิจประกันภัย 

จาํกัด (มหาชน) ในลักษณะที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือรวมกันเสริมสรางฐานธุรกิจของบริษัทไปยังกลุมลูกคาญี่ปุ นที่

ทําธุรกิจในประเทศไทย   บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส จํากัด เปนบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ของประเทศญี่ปุน  มีสวนแบงตลาดกวารอยละ  9 ของธุรกิจประกันวินาศภัย  และเปนบริษัทเกาแกอันดับ  3  มีเบี้ย

ประกันภัยรับสุทธิประมาณ  698,685 ลานเยน (6,973 ลานดอลลารสหรัฐ) และสินทรัพยรวมทั้งสิ้น  3,323,190 ลานเยน 

(33,168 ลานดอลลารสหรัฐ) มีสาขาในประเทศญี่ปุน  81 สาขา และสาํนักงานในตางประเทศ  26 แหงครอบคลุม  16 

ประเทศ 
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 ที่ประชุมรับทราบรายงานการเขาถือหุนบริษัท ของ บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส จํากัด 

  

 ประธาน สอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดสงสัยจะสอบถาม หรือ แสดงความเห็นอยางไรหรือไม 

 

 มีผูถือหุนสอบถามวา ในป 2552 บริษัทมีนโยบายในการเตรียมพรอมรับกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่

เปนอยูอยางไร 

 

 ประธาน แจงวา ในสามไตรมาสแรกของป 2551  บริษทัมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยคอนขางสูง 

อยูที่รอยละ 18  และชะลอตัวลงในไตรมาสที่สี่   ในขณะที่ธุรกิจประกันภัยทั้งตลาดเติบโตที่รอยละ 5   บริษัทมีนโยบาย

ในการเผชิญกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในเรื่องการควบคุมดูแลคาใชจายของบริษัท และการรักษาสวนแบงดา น

การตลาด โดยเรงรัดใหสาขาตางๆของบริษัทเพิ่มความสัมพันธที่ดียิ่งขึ้นกับบริษัทที่เปนตัวแทนจําหนายรถยนตคายตางๆ  

ดังจะเห็นวาในไตรมาสแรกของป 2552 น้ี บริษัทยังสามารถมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยอยูที่รอยละ 12  

 

 ประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงเพิ่มเติ มวา ในป 2551 ผลการดําเนินงานดานการลงทนุของบรษิทั

ประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยคอนขางมาก   

ผลประกอบการของบริษัทจะเห็นวากําไรจากการรับประกันไมไดลดลง  แตไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

หุนจากในป 2551 มีสวนเกินมูลคาเงินลงทุน 162 ลานบาท มาเปนสวนตํ่ากวามูลคาเงินลงทุน 100 ลานบาท ในป 2552 

ซึง่เปนผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง   ในการจัดทํางบประมาณประจําป 2552  บริษัทไดจัดทําประมาณการเบี้ย

ประกันภัยรับ เพ่ิมขึ้นรอยละ 5  โดยมีอัตราคาใชจายที่รอยละ 17 ของเบี้ยประกันภัยรับ   แตเนื่องจากในไตรมาสแรกของ

ป 2552 บริษัทมีอัตราเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับสูงกวาประมาณการที่ต้ังไว ทําใหอัตราคาใชจายลดลงเหลือรอยละ 15 

และถาบริษัทสามารถควบคุมคาใชจายดําเนินงานใหไมเกินกวางบประมาณที่ต้ังไว ก็นาจะทําใหบริษัทมีผลประกอบการ

สิ้นป 2552  ที่ดี  

 

 ประธานสอบถามที่ประชุมวา  ผูถือหุนทานอื่นมีคําถาม หรือ ขอสงสัย จะสอบถามอีกหรือไม 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจงึสัง่ปดประชุม 

  

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

  

 

 

                                                                 ลงช่ือ                                                         ประธานที่ประชุม  

                         (นายสุจินต  หว่ังหลี) 
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