
  

ที� สน.ผ.011/2562 

วนัที� 25 เมษายน 2562 

เรื�อง แจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น บริษทั นวกิจประกนัภยั จํากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ประจําปี 2562 (ครั� งที� 87) วันที� 25

เมษายน 2562 โดยเมื�อเริ�มการประชุมมีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง �� ราย รวมจาํนวนหุ้น �,���,��� หุ้น และรับ

มอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น �� ราย รวมจาํนวนหุ้น ��,���,��� หุน้ รวมทั�งสิ�น 102 ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได ้��,���,��� หุ้น 

คดิเป็นร้อยละ ��.�� ของหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ ั�งหมดของบริษทั ซึ� งที�ประชุมไดมี้มตใินเรื�องดงัต่อไปนี� 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 (ครั� งที� 86) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี�  

  เห็นดว้ย 24,400,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

  งดออกเสียง 0 เสียง - 

  บตัรเสีย 0 เสียง - 

2. รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี�  

 เห็นดว้ย 24,400,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง - 

  บตัรเสีย 0 เสียง - 

4. อนุมติัจัดสรรเงินกําไรจากกาํไรสะสมของบริษัทปี ���� และปี ���� หลงัหักภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ �� เพื�อ

จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลเป็นจาํนวนเงินประมาณ �� ล้านบาท ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นตามรายชื�อ

ปรากฏ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มีสิทธิรับปันผลในวนัที� � มนีาคม ���� ดงันี�  

1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ �.�� บาท สาํหรับหุ้นจาํนวน 34 ลา้นหุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด

จาํนวน �� ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัที� �� พฤษภาคม ���� 

2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัในอตัรา �� หุน้เดิม ต่อ � หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลทั� งสิ�น

จาํนวน � ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �� บาท รวมมูลค่าทั�งสิ�นจาํนวน �� ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา

การจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุ้นละ �.�� บาท ในกรณีที�ผูถ้ือหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจัดสรรหุ้น

ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ �.�� บาท 
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โดยที�ประชุมมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที� เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดงันี�  

 เห็นดว้ย 24,400,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง - 

  บตัรเสีย 0 เสียง - 

5. อนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษ ัทจาํนวน �� ล้านบาท เพื�อรองรับการจ่ายหุ ้นปันผลโดยการออกหุ้น

สามญัจํานวน � ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ �� บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ��� ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหมจ่าํนวน ��� ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั �� ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้้นละ �� บาท  

โดยที�ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน � ของจํานวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นที� เขา้ร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

เห็นดว้ย 24,400,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

6. อนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ � ของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน ดงันี�  

ขอ้ 4   ทุนจดทะเบียนจาํนวน  350,000,000  บาท  (สามร้อยหา้สิบลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น                 35,000,000  หุน้    (สามสิบหา้ลา้นหุน้) 

 มูลคา่หุน้ละ                                    10  บาท  (สิบบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั                         35,000,000 หุน้    (สามสิบหา้ลา้นหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                                     -   หุน้   (ศนูยห์ุน้) 

โดยที�ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน � ของจํานวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นที� เขา้ร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

เห็นดว้ย 24,400,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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7. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน � ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ �� บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ในกรณีที�มีหุ้นเหลือหลงัจากการจดัสรรหุ้นปันผล บริษัทจะเสนอขายหุ้นส่วนที�เหลือดงักล่าวให้แก่กองทุน

สาํรองเลี�ยงชีพเครือนวกิจประกนัภยั ซึ� งจดทะเบียนแลว้ ในราคาไม่ต ํ�ากวา่ราคาตลาดโดยคาํนวณจากราคาเฉลี�ย

ของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั �-�� วนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย  

โดยที�ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า � ใน � ของจํานวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นที� เขา้ร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

เห็นดว้ย 24,400,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

8. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี ��62 ดงันี�  

1)   ค่าบาํเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 เป็นเงิน �.��� ลา้นบาทโดยมอบใหป้ระธานกรรมการ

เป็นผูจ้ดัสรร 

2)   ค่าเบี�ยประชุมสาํหรับปี 2562 จ่ายใหแ้ก่กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม ดงันี�  

2.1)   การประชุมคณะกรรมการบริษทั    

-     ประธาน                 30,000 บาท/ครั� ง 

- กรรมการ 20,000 บาท/ครั� ง/คน 

2.2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

-     ประธาน 30,000 บาท/ครั� ง 

-     กรรมการ 20,000 บาท/ครั� ง/คน 

2.3)  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื�น ไดแ้ก่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมา    

ภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการลงทุน 

-     ประธาน 20,000 บาท/ครั� ง 

-     กรรมการ 10,000 บาท/ครั� ง/คน 

โดยที�ประชุมมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ � ใน � ของจํานวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม

ดงันี�  

 เห็นดว้ย 24,400,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

  บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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9. อนุมติัเลือกตั� งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระทั�ง 4 คน กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง โดย

กรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อและถือหุน้ของบริษทั ของดออกเสียงในวาระนี�           

9.1 ศาสตราจารยพ์ิเศษหิรัญ รดีศรี (กรรมการอิสระ) 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที� เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดงันี�  

 เห็นดว้ย 24,400,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง - 

  บตัรเสีย 0 เสียง - 

9.2 นายนิพล ตั�งจีรวงษ ์(กรรมการ) 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที� เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดงันี�  

 เห็นดว้ย 24,343,912 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 56,222 เสียง - 

  บตัรเสีย 0 เสียง - 

9.3 นายทาํนุ หว ั�งหลี (กรรมการ) 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที� เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดงันี�  

 เห็นดว้ย 24,069,373 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 417,412 เสียง - 

  บตัรเสีย 0 เสียง - 

9.4 นางสาวจารุวรรณ จบัจาํรูญ (กรรมการ) 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที� เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดงันี�  

 เห็นดว้ย 24,486,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง - 

  บตัรเสีย 0 เสียง - 
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10. อนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ดงัรายนามที�ปรากฏด้านล่าง เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจาํปี 2562 และอนุมติัให้คนหนึ� งคนใดเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได ้

โดยกําหนดค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน รายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดบัความเสี� ยง และค่า      

สอบทานขอ้มูลรายงานประจาํปี รวมเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 2,275,��� บาท 

1) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  4499  

2) นางนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� ���2  

3) นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ� วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  4951 

4) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี�  

 เห็นดว้ย 24,486,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 งดออกเสียง 0 เสียง - 

  บตัรเสีย 0 เสียง - 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ   
 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

                                (นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร) 

                 ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 




