
                      บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด 
 
                        แจงมติที่ประชุมกรรมการ 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด(มหาชน) 
คร้ังที่ 74/2553 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553  ไดใหความเห็นชอบใน
เร่ืองดังตอไปนี้ 
  

1. รับรองงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2552 ส้ินสุด 
ณ 31 ธันวาคม 2552 

 
2.   เสนอจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 โดยเสนอจายเงินปน

ผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานป 2552 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท 
จํานวน 30,000,000 หุน คิดเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 105,000,000.- บาท 
(หนึ่งรอยหาลานบาท)  โดยกําหนดจะจายเงินปนผลใน วันที่  17  
พฤษภาคม  2553 การใหสิทธิดังกลาวของบริษัทยังไมมีความแนนอน 
เนื่องจากตองรออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่   78  ในวันที่ 29 

เมษายน 2553  เวลา 15.00 น. ณ หอง   แกรนดฮอล บางกอกคลับ 
ช้ัน 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาธรใต แขวงทุงมหาเมฆ 
กรุงเทพมหานครทั้งนี้ บริษัทฯกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุมผูถือหุนและสิทธิรับปนผลในวันที่ 15 มีนาคม 2553 (Record 
Date) และใหรวบรวมรายช่ือ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 16 มีนาคม 2553  
สําหรับสิทธิในการรับเงินปนผลของบริษัทตองไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 78 
 

4. กําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  ดังนี้ 
 
 วาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2552 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2552 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552 และไดจัดทํารายงานการ
ประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย 
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซดของ
บริษัทแลว 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 
การบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวน ผูถือหุนสมควรรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
 

วาระที่  2 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดําเนินงานใน
รอบป 2552 ตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบ 



  

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท ขอ 38 ซ่ึงกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พึง
รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น
ควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานในป 2552 ใหที่ประชุมผูถือหุน
รับทราบ  

 
วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

ประจําป 2552 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 
ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 112  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัท ขอ 43 ที่กําหนดให
คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วัน
ส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรใหการอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของ
บริษัท ประจําป 2552 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเรียบรอยแลว 

 
วาระที่  4  พิจารณารับรองจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2552 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ในป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และงบการเงิน
รวมซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และไมมียอดขาดทุนสะสม 
จึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามมาตรา 115 
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ ขอบังคับ
บริษัท ขอ 38 ซ่ึงกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนผู
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และขอบังคับบริษัท ขอ 39 ซ่ึงหามจายเงิน
ปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกําไร โดยการจายเงินปนผลใหแบง
ตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด   พ.ศ. 2535  และขอบังคับบริษัท  
ขอ 40  ที่กําหนดใหบริษัทจัดสรรกําไรสุทธิประจําสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตาม
กฎหมายไวเรียบรอยแลวเปนเงิน 30 ลานบาท 
 ความเห็นคณะกรรมการ   ตามนโยบายการจายปนผลของ
บริษัท กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 
ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน



  

โดยรวมตามงบการเงินของบริษัท รอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 ซ่ึงผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของ
บริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  ที่ประชุมผูถือหุนสมควรให
การอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานประจํางวด
ป 2552  โดยจะมีเงินปนผลจายในอัตราหุนละ 3.50 บาท เปนเงินปน
ผลจายทั้งส้ิน 105 ลานบาท ซ่ึงจะจายใหแกผูถือหุนตามที่ปรากฏ
รายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 15 
มีนาคม 2552 และรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 16 มีนาคม 2552  โดย
จะจายปนผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553  
 

วาระที่ 5 พิจารณาคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอย   

ขอเท็จจริงและเหตุผล   ตามขอบังคับบริษัท ขอ 31 
กําหนดใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติหนาที่ ตามความจําเปนและสมควร บริษัทจึงมีนโยบายจาย
คาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่ใกลเคียงกับอุตสาหกรรม เพียง
พอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทดวย โดยบริษัทมีนโยบายการจายคาบําเหน็จ
กรรมการเปนอัตรารอยละ 3.5 ของเงินปนผลโดยประมาณ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนแกกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ยอย ดังรายละเอียด 

 
1)  คาบําเหน็จกรรมการประจําป 2552 เปนเงิน                         

                    3.68 ลานบาท  
2)  คาเบี้ยประชุมในป 2553 แกกรรมการที่เขารวมประชุม 

ดังนี้ 
   2.1    การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
        -  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  การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 2 คณะ คือ 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหาและ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

        -  ประธานคณะกรรมการชุดยอย                                                                             
                          20,000.- บาท/คร้ัง 



  

         -   กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย                  
                           10,000.- บาท/คร้ัง/คน 
 

วาระที่  6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่
ตองออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอ 
17 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปเปนอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป คร้ังที่ 78 นี้ มีกรรมการบริษัทที่
ครบวาระตองออกจากตําแหนง จํานวน 4 ทาน ไดแก 

1. ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี    กรรมการอิสระ  
                                                    และประธานกรรมการ                                
                                     ตรวจสอบ 

2. นายนิพล  ตั้งจีรวงษ     กรรมการที่เปนผูบริหาร,   
                                     ประธานกรรมการบริหาร
                                     ความเส่ียง 
               และประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายทํานุ  หวั่งหลี             กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  

 4. นายมิโนรุ  ซาซาดะ     กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการซ่ึงไมรวมความเห็น
ของกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา เห็นวากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ทานเปนผูมี
คุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ มีความรู ความสามารถ และไดอุทิศเวลาใหกับ
บริษัทอยางเต็มที่  จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกกรรมการที่
ออกตามวาระทั้ง 4 ทาน กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีก
วาระหนึ่ง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัท ขอ 38 ซ่ึง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป   

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการตรวจสอบที่ได
พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด และประเมิน
ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี มีความเห็นวา บริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด มีความเหมะสม คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีคือ นางนงลักษณ 
พุมนอย และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  และ/หรือ นางสาวรุงนภา 
เลิศสุวรรณกุล แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ตลอดจนบริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสีย



  

กับบริษัทแตอยางใด  และเห็นสมควรกําหนดคาธรรมเนียมการสอบ
บัญชีประจําป 2553 เปนเงิน 1.18 ลานบาท ซ่ึงไดผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 
วาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
 
  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                   (นายนิพล  ตั้งจีรวงษ) 
                  ประธานกรรมการบริหาร 

  
 


