
     

ท่ี สน.ผ. 001/2553 
 
 วนัท่ี  22  มีนาคม  2553 
 
เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 (คร้ังท่ี 78) 
 
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 ประชุมเม่ือ วนัท่ี 29 เมษายน 2552 

2. รายงานประจาํปี 2552 ในรูปแบบ CD 
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีตอ้งนาํมาในวนัประชุม 
4. หนงัสือช้ีแจงการมอบฉนัทะ 
5. เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือ ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ เพ่ือสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

6. ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 8. ขอ้บงัคบับริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ 

                  10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้  
 
                       ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) หรือ NKI (“บริษทั”) ไดมี้มติให้เรียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อล บางกอกคลบั ชั้น 28  สาธรซิต้ี
ทาวเวอร์ เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต ้ ทุ่งมหาเมฆ  กรุงเทพมหานคร 10120  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี 

 
 วาระที ่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2552 (คร้ังที่ 77) 
         ขอ้เท็จจริงและเหตุผล    บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2552 (คร้ังท่ี 77) เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 
2552 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ ภายในเวลาท่ี
กฎหมายกาํหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ โดยสําเนารายงานการประชุมไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั  
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ การบนัทึกรายงานมีความถูกตอ้งครบถว้น ผูถื้อ
หุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2552 
 

วาระที ่ 2 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2552 ต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพือ่รับทราบ 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 38 ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา  
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ดงัปรากฏในรายงานประจาํปี 2552 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และสรุปขอ้มูลทางการเงิน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 9  หนา้ 1 (ประกอบการประชุม วาระท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2552 
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ    

 
วาระที ่ 3  พจิารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจําปี 2552  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เ พ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  มาตรา  112 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 43 ท่ีกาํหนดให้คณะกรรมการ ตอ้งจดัให้มีการทาํ
งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั  ดงัปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2552  ตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรให้การอนุมติังบดุล 
และงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ประจาํปี 2552  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเรียบร้อยแลว้  

 
วาระที ่ 4 พจิารณารับรองจัดสรรเงนิกาํไร ประจําปี 2552   ส้ินสุด ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม  2552 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล    ในปี 2552 บริษทัมีกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ราคาทุน และงบการเงินรวมซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 38 ซ่ึง
กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรเงินกาํไร และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 ซ่ึงหา้มจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกาํไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั นอกจากน้ีตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญติับญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 40 ท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซ่ึงบริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้
เรียบร้อยแลว้เป็นเงิน 30 ลา้นบาท  ขอ้มูลการจดัสรรเงินกาํไร และขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 หนา้ 2  (ประกอบการประชุม วาระท่ี 4 ) 

ความเห็นคณะกรรมการ   ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั กาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลใน
อตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษี จากผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินโดยรวม ตามงบการเงิน
ของบริษทั รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรให้การอนุมติั การจดัสรรเงินกาํไรสุทธิ สําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2552 โดยจะมีเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 105 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 66 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  ซ่ึงจะจ่ายให้แก่ผูถื้อ
หุน้ตามรายช่ือท่ีปรากฏ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2553  และรวบรวมรายช่ือ
ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2553  และกาํหนดจ่ายเงิน
ปันผล ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม  2553 

**การใหสิ้ทธิดงักล่าวของบริษทัยงัไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้** 
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วาระที ่ 5  พจิารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล   ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 31  กาํหนดให้บริษทัจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนั

เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามความจาํเป็นและสมควร บริษทัจึงมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
ใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม เพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ และคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั
ดว้ย โดยบริษทัมีนโยบายการจ่ายค่าบาํเหน็จกรรมการ เป็นอตัราร้อยละ 3.5 ของเงินปันผลโดยประมาณ   นโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ  และขอ้มูลเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมา   ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 หนา้ 3 
ถึง 4  (ประกอบการประชุม วาระท่ี 5) 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมกรรมการชุดยอ่ย   ดงั
รายละเอียด 

1)   ค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2552 เป็นเงิน                                3.68          ลา้นบาท 
2)   ค่าเบ้ียประชุมในปี 2553 แก่กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม  ดงัน้ี  
 2.1    การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
   -     ประธานกรรมการ                                  30,000.- บาท/คร้ัง 
    -     กรรมการ         20,000.-     บาท/ คร้ัง/ คน 

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

2.3   การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 2 คณะ คือ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา            
และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

    -     ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย            20,000.-           บาท/คร้ัง 
     -     กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย         10,000.-           บาท/ คร้ัง/ คน 

 
วาระที ่ 6   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล     เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา  71 

และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
เป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2553 (คร้ังท่ี 78) น้ี มีกรรมการบริษทั
ท่ีครบวาระตอ้งออกจากตาํแหน่ง จาํนวน 4  ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ศาสตราจารยหิ์รัญ  รดีศรี    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
   และประธานกรรมการบริหาร 

 3. นายทาํนุ  หวัง่หลี กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
4. นายมิโนรุ  ซาซาดะ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

 หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหากรรมการ และ ประวติักรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 9 หนา้ 5 ถึง10 (ประกอบการประชุม วาระท่ี 6)  ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือ
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บุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 – 31 ธนัวาคม 2552 ผา่นทางเวบ็ไซต์
บริษทัแต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมความเห็นของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นวา่กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และไดอุ้ทิศเวลาให้กบับริษทัอยา่ง
เตม็ท่ี จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่อไป
อีกวาระหน่ึง 
 

วาระที ่ 7 พจิารณาเลอืกผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 38 ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 
โดยขอ้มูลผูส้อบบญัชีและขอ้มูลการเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา  ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 หน้า 11 
(ประกอบการประชุม วาระท่ี 7) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณภาพงาน คุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนด และประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี มีความเห็นว่า บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั มีความ
เหมาะสม  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เพ่ือพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชี คือ นางนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย และ/
หรือ นายโสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล แห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์
หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัแต่อย่างใด และเห็นสมควรกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจาํปี 2553 เป็นจาํนวนเงิน 
1.18 ลา้นบาท  ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
วาระที่  8 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ท่านใด 

ประสงคแ์ต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี   โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือใน
หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาน้ี   หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวน้ีตอ้งนาํส่งมอบต่อกรรมการก่อนเร่ิมการประชุม   

 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  
 
 (นายสุจินต ์  หวัง่หลี) 
    ประธานกรรมการ  


