
  

                   บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 

                                แจงมติท่ีประชุมผูถือหุน 
                                            

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
ประจําป 2553 (ครั้งที่ 78) วันที่ 29 เมษายน 2553 มีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้ง
ดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 121 ราย ถือหุนรวม 21,054,966 
หุน ซ่ึงเกิน 1 ใน 3 ของหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ถือวาครบองค
ประชุม และที่ประชุมไดมีมติในเรื่องดังตอไปนี้ 
 

1. รับรองรายงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 78)   ดวย
คะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย      21,054,966  เสียง        คิดเปนรอยละ   100  
ไมเห็นดวย                -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
งดออกเสียง               -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  
 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 
 

3. อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทและงบการเงินรวม
ประจําป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2552  ท่ีผานการรับรองจากผูสอบบัญชี  
ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย      21,054,966  เสียง        คิดเปนรอยละ   100  
ไมเห็นดวย                -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
งดออกเสียง               -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    

     ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

4. รับรองการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2552 และอนุมัติใหจายปนผลใน
อัตรา 3.50 บาทตอหุน จํานวน 30,000,000 หุน เปนเงิน 105,000,000.- บาท 
(หนึ่งรอยหาลานบาท) ใหแกผูถือหุนตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผู
ถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 15  มีนาคม 2553 และใหรวบรวมรายช่ือ 
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 17 พฤษภาคม  2553  ดวยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดวย      21,054,966  เสียง        คิดเปนรอยละ   100  
ไมเห็นดวย                -         เสียง        คิดเปนรอยละ      -    
งดออกเสียง               -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
5. อนุมัติคาตอบแทนแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้ 



  

 

5.1 คาบําเหน็จกรรมการประจําป 2552 เปนเงิน 3.68 ลานบาท   
 โดยมอบใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรตามขอเสนอของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
5.2   คาเบี้ยประชุมในป 2553 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 คณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทนคาตอบแทนและสรรหา และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 -     ประธานกรรมการชุดยอยอื่น  20,000.- บาท/ครั้ง/คน 
  -     กรรมการชุดยอยอื่น            10,000.- บาท/ครั้ง/คน 

 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย      21,054,966 เสียง         คิดเปนรอยละ   100  
ไมเห็นดวย                -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
งดออกเสียง               -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
6. เลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบวาระตองลาออก โดยที่

ประชุมมีมติเลือกบุคคลดังมีรายนาม ดังนี้เขาดํารงตําแหนงกรรมการ และ
กรรมการอิสระ สําหรับกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือและถือหุนบริษัทของดออก
เสียงในวาระนี้          
 คะแนนเสียงการเลือกต้ังกรรมการแตละราย  มีดังนี้ 

6.1 ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ 
อีกวาระหนึ่ง 

เห็นดวย      21,054,966  เสียง        คิดเปนรอยละ   97.38  
ไมเห็นดวย                -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
งดออกเสียง               -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
6.2 นายนิพล  ต้ังจีรวงษ  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการที่เปน
ผูบริหาร อีกวาระหนึ่ง 

เห็นดวย      21,005,356  เสียง      คิดเปนรอยละ   99.76  
ไมเห็นดวย                -        เสียง       คิดเปนรอยละ      -    
งดออกเสียง        49,610    เสียง         คิดเปนรอยละ      0.24    



  

 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
6.3 นายทํานุ  หว่ังหลี  กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร อีกวาระหนึ่ง 

เห็นดวย      20,712,946 เสียง        คิดเปนรอยละ  98.38  
ไมเห็นดวย                -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
งดออกเสียง       342,020     เสียง         คิดเปนรอยละ   1.62  

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
  
6.4 นายมิโนรุ  ซาซาดะ กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร อีกวาระหนึ่ง 

เห็นดวย      21,054,966  เสียง        คิดเปนรอยละ    100  
ไมเห็นดวย                -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
งดออกเสียง               -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

  
7. แตงต้ังผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  ดัง

รายนามตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติใหคนหนึ่งคนใดเปนผูทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได โดยกําหนดคา
ตรวจสอบบัญชี  คาสอบทานงบการเงิน  และคาจัดทําการประเมินการควบคุม
ภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติดานลงทุนสงสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   รวมเปนจํานวนเงิน  1,180,000 บาท 

1) นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4172 
2) นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3182 
3) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 

 
    ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย      21,054,966 เสียง         คิดเปนรอยละ   100  
ไมเห็นดวย                -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
งดออกเสียง               -        เสียง         คิดเปนรอยละ      -    
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ    
       
 
 

           (นายนิพล  ต้ังจีรวงษ) 
           ประธานกรรมการบริหาร 


