
 

 

                             ทะเบียนเลขที่ 0107536001427 

ทวว. 004/2555                                      
                                 วันที ่5 มีนาคม 2555               

 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่19/2555 
เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย (1)  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่18/2554  
  (2)  รายงานประจําปและงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554      
  (3)  ประวัติกรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนงอีก 1 วาระ และประวัติกรรมการเขาใหม 
                                       (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6) 
  (4)  คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
  (5)  ขอมูลกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถพิจารณาใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
  (6)  ขั้นตอนการเขารวมประชุม 
  (7)  ขอบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
  (8)  แผนที่สถานที่จัดประชุม 
  (9)  หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  และ แบบ ข.   
 ดวยคณะกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่19 ประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน  
เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
วาระที ่1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 18 ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 และไดจัดทํา 

รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ แลว โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 ที่ประชุม
เม่ือ 22 เมษายน 2554 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 ไดรับการบันทึกไวโดยถูกตองตามความเปน
จริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถอืหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

วาระที ่2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 
ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินการของบริษัท ประจําป 2554 ปรากฎอยูในรายงานประจําปของ
บริษัทที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารท่ีสงมาดวย
หมายเลข2  
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554  

วาระที ่3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนป 2554 
 ขอเท็จริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 112 แหงพระราชบัญญัต ิ

มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 37 ไดกําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และงบ
กําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบรษิัทฯ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอกเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว 
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ในการนี้บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีภายนอก และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฎอยูในงบการเงินที่
บรรจุไวในรายงานประจําป 2554 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ตามรายละเอียดใน
เอกสารสิ่งที่สงมาดวยเหมายเลข 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล  
และ งบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีภายนอก และผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

วาระที ่4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติเงินปนผล 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามระเบียบขอบังคับของบริษัทขอที่ 34 กําหนดใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน 
หนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน 
สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวเรียบรอย 
แลวเปนเงิน  20 ลานบาท ดังมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้  
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2555 ป 2554 
กําไรสุทธิ (บาท) 43,254,710 63,879,724  
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.29 0.42 
จํานวนหุน (หุน) 151,500,000 151,500,000 
จํานวนเงินปนผลจาย ตอหุน (บาท) 0.15 0.33 
รวม จํานวนเงินปนผลจาย (บาท) 22,725,000 49,995,000 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 52.53 78.26 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรใหการอนุมัติการจัดสรรเงิน
กําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานประจํางวดป 2554 โดยจะมีเงินปนผลจายในอัตราหุนละ 0.15 บาท เปนเงินปนผล
จายทั้งสิ้น 22,725,000 บาท ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนตามทีปรากฎรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงิน
ปนผลในวันที่ 19 เมษายน 2555 และ รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุนในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยจะจายเงินปนผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555  
 

วาระที ่5. พิจารณากําหนดคาบําเหน็จกรรมการ 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล    บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่ใกลเคียงกับอุตสาหกรรม 
 เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการตามอัตราที่เสนอ และกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
 

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ป 2555 ป 2554 
1. คาบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 2,000,000 2,800,000 
จํานวนกรรมการ 10 10 
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2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน) 
     2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

  

           - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 
           - กรรมการ 15,000 15,000 
     2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ   
          - ประธานกรรมการ 15,000 15,000 
          - กรรมการ 15,000 15,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ  

วาระที ่6. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับบริษัทขอที่ 14 กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ
เปนจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผูถือหุนของทุกป ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวอาจ
ไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได 

 ในป 2555 มีกรรมการที่จะครบวาระการดํารงตําแหนงจํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี ้
  1. นาวาอากาศโททินกร  พันธุกระวี     กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  
              2. พลเรือเอกชัชวาลย   คงดิศ               กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายถวัลย วิรานนท              กรรมการ 

 ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอ
ชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ได ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 
28 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยนั้น 
ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯแต
อยางใด คณะกรรมการ จึงไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯตอไป โดยคณะกรรมการไดพิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ ความเชีย่วชาญ รวมถึงผลการปฎิบัติงาน 
เห็นสมควรพิจารณาแตงต้ังกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 ทาน คือ  

               1. พลเรือเอกชัชวาลย   คงดิศ               กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   2. นายถวัลย วิรานนท              กรรมการ  

  กลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอใหเลือกตั้งนายชลอ เฟองอารมย เปนกรรมการอิสระ      
  แทนนาวาอากาศโททินกร  พันธุกระวี ที่ไมประสงคขอรับการเลือกตั้งเปนกรรมการในวาระตอไป 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 ทาน คือ            

    1. พลเรือเอกชัชวาลย   คงดิศ               กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
                      2. นายถวัลย วิรานนท                   กรรมการ  

  กลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอใหเลือกตั้งนายชลอ เฟองอารมย เปนกรรมการอิสระ    
  แทนนาวาอากาศโททินกร  พันธุกระวี ที่ไมประสงคขอรับการเลือกตั้งเปนกรรมการในวาระตอไป 
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วาระที ่7.  พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสินจาง 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ไดแตงตั้งสํานักงาน  บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

ประจําป 2554 และบัดนี้ไดดําเนินการมาครบวาระแลว จึงจําเปนตองพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนประจําป 2555 ซึ่งการคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนไดผานการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิม คือ สํานักงาน บริษัท เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามตอไปนี ้
1) นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย 
3) นางนงลักษณ พุมนอย 
4) นางสาวสมใจ คุณปสุต 

โดยกําหนดใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 
ประจําป 2555 อีกวาระหนึ่ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 โดยกําหนดคาสอบงบการเงินประจําป  
เปนเงิน 603,000.-บาท และกําหนดคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสละ) 125,000.-บาท รวมเปนเงิน 
375,000.- บาท คาสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2555 เปนเงิน 140,000.- 
บาท คาสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ  31 ธันวาคม 2555 เปนเงิน 340,000.-บาท  
คาประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น เปนเงิน 110,000.-บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,568,000.-บาท  

              ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญ 
ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย และ/หรือ นางนงลักษณ 
พุมนอย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 โดยกําหนดคาตอบแทนเปน
จํานวน 1,568,000.-บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ 

วาระที ่8.พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 ทั้งนี ้บริษัทฯจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 และใหรวบรวม 

รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที ่21 มีนาคม 2555จึงขอเชิญ 
ทานผูถือหุนทุกทานเขาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังไดระบุไวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน หากทานไมสามารถ 
เขารวมประชุมไดดวยตนเอง    กรุณาแตงตั้งผูรับมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ไดแนบมา
ดวยนี้ 

 
                                                                ขอแสดงความนับถือ 

      
  
                                                                                
                                                                                                      ( นายจีรพันธ   อัศวะธนกุล )          
                                                                                                                  กรรมการผูอํานวยการ 
 


