ทวว. 006/2563
วันที 20 มีนาคม 2563
เรื อง
เรี ยน
สิ งทีส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั,งที 27/2563
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
(1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั,งที 26/2562
(2) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
(3) รายการข้อมูลประจําปี , รายงานและงบการเงิน ณ วันที CD ธันวาคม 2562 ในรู ปแบบ QR code
(4) ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที 6)
(5) ประวัติผสู ้ อบบัญชีทีเสนอให้เลือกตั,ง (ประกอบการพิจารณา วาระที 7)
(N) คํานิยามกรรมการอิสระ
(7) คําชี,แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนน
(8) ข้อมูลกรรมการอิสระทีผถู ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
(9) ขั,นตอนการเข้าร่ วมประชุม
(10) ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
(11) แผนทีสถานทีจดั ประชุม
(12)หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั,งที 27 ประจําปี 2563 ในวันศุกร์ ที 24 เมษายน 2563 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมชั,น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์
เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 เพือพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี,
วาระที 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 26 ประจําปี 2562 เมือวันที 29 เมษายน 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมือวันที 29 เมษายน 2562 และได้จดั ทํา
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึ งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด รวมถึงได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั,งที 26/2562 ที
ประชุมเมือวันที 29 เมษายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 1 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 2. พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562
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ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินการของบริ ษทั ประจําปี 2562 ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั,งนี, ในรู ปแบบ QR code ตามรายละเอียดใน
เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 3 ดังสรุ ปสาระสําคัญดังนี,
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินรวม
เปลียนแปลงร้ อยละ
2562
2561
รายได้จากการรับประกันภัย
3,736.28
3,219.83
16.04
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(3,209.21)
(2,633.42)
21.86
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
527.07
586.41
(10.12)
ดําเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(542.19)
(480.98)
12.73
กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
(15.12)
105.43
(114.34)
รายได้จากการลงทุน
136.73
23.22
488.85
รายได้อืน
14.53
7.30
99.04
กําไรจากการดําเนินงาน
136.14
135.95
0.14
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(23.98)
(25.27)
(5.10)
กําไรสําหรับปี
112.16
110.68
1.34
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2562
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วาระที 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ ข้อ 37 ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ, นสุดของรอบปี บญั ชี
ของบริ ษทั ฯ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพือ
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกล่าว ในการนี,บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ,นสุด ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฎอยูใ่ นงบการเงินประจําปี 2562 ทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั,งนี,
ตามรายละเอียดในเอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล
และ งบกําไรขาดทุน สิ,นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติเงินปันผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที 34 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วน
หนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี,จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึงบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้เรี ยบร้อย
แล้วเป็ นเงิน 30.3 ล้านบาท จึงเห็นควรไม่จดั สรรทุนสํารอง
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ทีผา่ นมา ดังนี,
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กําไรสุ ทธิ (บาท)
กําไรสุ ทธิ ตอ่ หุน้ (บาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
จํานวนเงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
รวม จํานวนปั นผลจ่าย (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ครั,งที Z[/Z\NC (ปี Z\NZ) ครั,งที Z6/2562 (ปี Z\N1) ครั,งที Z\/Z\ND (ปี Z\N])
116,088,489
115,370,517
34,249,425
0.38
0.38
0.11
303,000,000
303,000,000
303,000,000
0.20
0.20
0.07
60,600,000
60,600,000
21,210,000
52.20%
52.53%
61.93%

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2562 บริ ษ ทั ฯ มี ก าํ ไรสุ ท ธิ ห ลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้ 116,088,489 บาท บริ ษ ทั ฯ
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ
0.20 บาท(ยีส ิ บสตางค์) รวมมูลค่าทั,งสิ,น 60,600,000] บาท ทั,งนี,การจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามทีระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ น
ร้อยละ 52.20% ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ ซึ งเป็ นอัตราที เกินกว่ านโยบายการจ่ ายเงินปันผลทีกาํ หนดไว้ของ
บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง 3 ปี เพือผูถ้ ือ
หุน้ จะได้ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที \ พฤษภาคม 2563 เป็ นวันกําหนดรายชื อผู ้
ถือหุน้ (Record Date) เพือสิทธิในการรับเงินปั นผล และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 22 พฤษภาคม 2563
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 9 พิจ ารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับทีใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
เพียงพอที จะรั กษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีตอ้ งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที เสนอ โดยขอให้นําเงิ น
จํานวนไม่เกิ น 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จโดยแยกเป็ นค่าบําเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท และ ค่า
บําเหน็จ คณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท และนอกจากนั,นขออนุ มัติ ค่าเบี, ยประชุ ม คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี,
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รายละเอีย ดค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
:. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
<.ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
@. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
5. ค่าบําเหน็จกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่าเบีย ประชุมกรรมการ (บาท/ครั,ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื องอารมย์
- กรรมการ
มีจาํ นวนทั,งสิ,น e ท่าน
: คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
< คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
@ คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื องอารมย์
- กรรมการ
นางปราณี ภาษีผล
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
5 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจ การทีดี
- ประธานกรรมการ
นางปราณี ภาษีผล
- กรรมการ
นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายถวัลย์ วิรานนท์

* ไม่ มีค่าตอบแทนอืน
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ปี :9;<
4,000,000
9
1,000,000
3
-

ปี :9;:
3,480,000
9
640,000
3
-

ปี :9;1
3,480,000
9
640,000
3
-

3
3
3

4
3
3

4
3
3

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

20,000

-

-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 6. พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯข้อที 14 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งเนืองจากครบวาระ
เป็ นจํานวนหนึงในสามในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของทุกปี ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม ทั,งนี, กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับ
เลือกตั,งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ ในปี 2563 มีกรรมการทีจะครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวนสามท่าน มีผทู ้ ีมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ จํานวนสองท่าน ซึงบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ ากับ
ข้อกําหนดขั,นตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังปรากฏในเอกสาร สิ งทีส ่ งมา
ด้ วยหมายเลข 6 กรรมการทีครบวาระการดํารงตําแหน่งทั,งสามท่าน ดังรายนามต่อไปนี,
1. นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการลงทุน
ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชือบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตั,งแต่วนั ที 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที 31
มกราคม 2563 ซึงบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั,น
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่
อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจาก คุณสมบัติและเห็น
ว่ากรรมการซึงครบกําหนดออกตามวาระในปี นี,ท, งั สามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวข้องกับการดําเนินของบริ ษทั คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชือกรรมการ
ซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั,งสามท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง ทั,งนี,ประวัติของกรรมการ
ทีได้รับการเสนอชือในครั,งนี, ปรากฏในเอกสารสิ งทีส ่ งมาด้วยหมายเลข 4
สําหรับการเสนอชือ นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาเลือกตั,งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึงแม้จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปี แล้วก็ตาม เนืองจากคณะกรรมการ
เห็นว่า นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรู ้
ความสามารถประสบการณ์ และมีความเชียวชาญด้านการตรวจสอบ ซึงจะมีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาและทําให้การ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย และมีการสอบทานการตรวจสอบภายในทีมีประสิ ทธิภาพ
ประกอบกับการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระทีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นกระบวนการพิจารณาและกลัน กรองแล้วเห็นว่า กรรมการ
ทั,งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา
แต่งตั,งกรรมการซึงพ้นจาก ตําแหน่งตามวาระทั,งสามท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 7. พิจ ารณาเลือกตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณาแต่งตั,งจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั,ง
ที 26 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 ซึงบัดนี,ครบกําหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั,งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2563 โดยเสนอให้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4499 และ/หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิhวาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4951 และ/หรื อ
3) นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4812 และ/หรื อ
4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 5315
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึง (รายละเอียดประวัติของผูส้ อบบัญชีตาม
เอกสารสิ งทีส่งมาด้ วยหมายเลข 5) โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและ
ลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นอกจากนี, ขอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้ อบบัญชี ประจําปี
2563 เป็ นจํานวนเงิน 2,950,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีทีเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี,

D. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ, นสุ ด วันที CD ธันวาคม
Z. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (C ไตรมาส)
C. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ณ C] มิถุนายน
i. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ณ CD ธันวาคม
รวมทั,งสิ, นเป็ นเงิน

ปี Z\NC
1,370,000
1,020,000
180,000

ปี Z\NZ
1,260,000
900,000
160,000

เพิม ขึ,น
110,000
120,000
20,000

ร้อยละ
8.73
13.33
1.25

380,000

370,000

10,000

2.70

2,950,000

2,690,000

260,000

9.67

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรี ยบเทียบผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2562 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผู ้
ตรวจสอบบัญชีอืน ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษทั ประกันภัยหลาย
แห่ง เป็ นทียอมรับทั,งในและต่างประเทศ ซึงจะทําให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับสากล ทั,งยัง
ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี
เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึงค่าสอบบัญชีในปี 2563 ทีเพิม ขึ,นเป็ นจํานวน 260,000.- บาท หรื อประมาณร้อยละ 9.67 นี,
ถือว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป โดยกําหนดให้บุคคลใด
บุคคลหนึงดังรายนามต่อไปนี,เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
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ผูส้ อบบัญชี รบั ผิดชอบ
นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิhวาณิ ชย์

ทะเบี ยนเลขที
4499
4951

นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ

4812

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

5315

จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้บริ ษทั
6
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ
คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ
คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ
คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั

ข้อมูลเกียวกับประสบการณ์ทาํ งานและความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีแต่ละรายปรากฎตามเอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข 5
ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบ
บัญชีรายเดิมได้ปฏิบตั ิหน้าทีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั รวมแล้ว 7 รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน และในกรณี ทีผสู ้ อบบัญชีรายเดิมทําหน้าทีครบ 7 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตั,งผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ได้เมือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
อนึง ผู้สอบบัญชีจ ากสํ านักงานอีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริษทั ฯ และ บริษทั ย่ อย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั,งบุคคลดังกล่าวเป็ น ผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ประจําปี 2563 อีกวาระหนึง โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวน 2,950,000.- บาท เพิม ขึน ร้ อยละ 9.67 ตามที
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ ในกรณี ทีผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที E. พิจ ารณาเรื องอืนๆ
ทั,งนี, บริ ษทั ฯกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที 16 มีนาคม 2563 พร้อมกันนี,บริ ษทั ฯได้
แนบเอกสารตามรายการสิ งทีส่งมาด้วยมายังท่านเพือทราบและพิจารณา โดยได้จดั ทํารายงานข้อมูลประจําปี รายงาน
และงบการเงินปี 2562 ในรู ปแบบ QR code ซึงหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานข้อมูลประจําปี
รายงานและงบการเงินในรู ปเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938
โทรสาร 02-6950808 หรื อ Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th
จึงขอเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที ดังได้ระบุไว้ขา้ งต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง กรุ ณาแต่งตั,งผูร้ ับมอบฉันทะเพือ เข้าร่ วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะทีได้
แนบมาด้วยนี,
ขอแสดงความนับถือ

( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

[Type text]

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที# 26/2562
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื#อวันจันทร์ ที# 29 เมษายน 7862 ณ ห้องประชุมชัน : บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที# =>
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
22
ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
41,286,107
หุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
21
ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
202,114,048
หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 43 ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้
243,400,155
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 80.33 ของจํานวนหุน้ ทังหมด 303,000,000 หุน้ ซึ# งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อที# 29 ซึ#งจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทังหมด
เริ# มประชุมเวลา 15.12 น.
นายชลอ เฟื# องอารมย์ ทําหน้าที#เป็ นประธานในที#ประชุม
เลขาที#ประชุมได้แจ้งต่อที#ประชุมถึงวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผูส้ อบถาม
ความเห็นจากที#ประชุมเพื#อพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดที#ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยกมือ
จะมีเจ้าหน้าที# รับ บัตรลงคะแนนและดําเนิ นการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงที# ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ดังกล่าวออกจากจํานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที#เข้าร่ วมประชุมทังหมด และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันที หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดยก
มือ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับวาระที#นาํ เสนอ
สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ#งผูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสี ยงตามที#ผู ้
มอบฉันทะกําหนด
ที#ประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที# 26/2562 และคุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แนะนําคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที#เข้าร่ วมประชุมในครังนีดังรายนามต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที#เข้าร่ วมประชุม 8 จาก V ท่าน คิดเป็ นร้อยละ WV ได้แก่
1. นายชลอ เฟื# องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
4. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ
5. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธานเจ้าหน้าที#บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน
6. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ, CFO และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
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คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที#เข้าร่ วมประชุม จํานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นายสุรพงษ์ ธีราวิทยางกูร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
5. นางสาวสรี พร แสงศิริตระกูล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ตัวแทนจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ#งเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ที#เข้าร่ วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
ได้แก่
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต หุน้ ส่ วน
2.นายพีรวิชญ์ บุญศิริวทิ ย์ ผูจ้ ดั การ
จากนันประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ
ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจ ารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 25 ประจําปี 2561 เมือวันที 20 เมษายน *561
ท่านประธาน ขอให้ที#ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครังที# 25/2561 ประชุมเมื#อ
วันที# 20 เมษายน 2561 ซึ#งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
จึงขอให้ที#ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทีประชุม
ที#ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย 243,400,155 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี –
วาระที 2 พิจ ารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ท่านประธาน ได้แจ้งกับที#ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี ที#ผา่ นมา มีรายละเอียดเป็ นไปตามรายงาน
ประจําปี ที#ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ# งได้แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอให้คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กล่าว
สรุ ปผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561 ดังนี
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินรวม
เปลี#ยนแปลงร้อยละ
2561
2560
รายได้จากการรับประกันภัย
3,219.83
2,737.64
17.61
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(2,633.42)
(2,378.68)
10.71
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
586.41
358.96
63.37
ดําเนินการ
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(480.98)
(426.21)
12.85
กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
105.43
(67.25)
256.78
23.22
92.73
-74.96
รายได้จากการลงทุน
7.30
6.30
15.87
รายได้อื#น
135.95
31.78
327.78
กําไรจากการดําเนินงาน
(25.27)
0.34
7,532.35
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กําไรสําหรับปี
110.68
32.12
244.58
ในปี 78:> บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย _,7>V.W_ ล้านบาท เพิ#มขึน `W7.>V ล้านบาท
คิดเป็ น >=.:>% ประกอบด้วย เบียประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้ และรายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
โดยส่วนใหญ่เพิม# ขึนจากงานรถยนต์ ซึ# งเป็ น Port หลักของกลุม่ บริ ษทั ซึ# งมีจาํ นวน 8_:._: ล้านบาท เพิม# ขึนจากปี ก่อน
ประมาณ 7`.77% ในส่ วนของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน เพิ#มขึน 78`.=` ล้านบาท
หรื อ >e.=>% โดยส่ วนใหญ่เพิ#มขึนจากงานรถยนต์ ซึ# งมีจาํ นวน _e>.>` ล้านบาท เพิ#มขึนจากปี ก่อนประมาณ 14.90%
ส่ งผลให้ในปี 78:> บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน 8W:.`> ล้าน
บาท เพิ#มขึน :_._=% เนื# องมาจากการที#บริ ษทั ฯ นํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิด ค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื#อให้
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผูเ้ อาประกันภัย ควบคู่ไปกับกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายอย่าง
ต่อเนื# อง ทําให้บริ ษทั มีผลกําไรจากการรับประกันภัยเพิ#มขึนจากปี ที# ผ่านมา สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ในปี
78:> เพิ#มขึนจากปี 78:e ประมาณ 8`.== ล้านบาท คิดเป็ น >7.W8% ส่ งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรจากการรับ
ประกันภัยทังสิ น เพิม# ขึน >=7.:W ล้านบาท หรื อ 78:.=W%
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี รายได้จากการลงทุนซึ# งถื อเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ# งนอกจากรายได้จากการรับ
ประกันภัย โดยมีสัด ส่ วนการลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุ รกิ จอื# นของคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยในปี 78:> มีรายได้จากการลงทุน 7_.77 ล้านบาท ลดลง =`.V:%
เนื#องจากในระหว่างปี บริ ษทั ได้มีการขายเงินลงทุนบางรายการที#มีผลการดําเนินงานไม่คอ่ ยดีมากนัก หลักๆคือหน่วย
ลงทุน รวมทังการปรับมูลค่าเงินลงทุน ของหลักทรัพย์ที#จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื#อค้า ให้ปรับเป็ นมูลค่ายุติธรรม
ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ# งเป็ นไปตามสภาวะตลาดการลงทุนในประเทศไทย โดย ณ สิ นปี
ที#ผา่ นมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิ ดที# >,8`W._= จุด ลดลงจากปี 78:e ที# >,=8_.=> จุด
รายได้อื#น ปี 78:> เพิ#มขึน >8.W=% เนื# องจากในปี 78:e บริ ษทั มี ผลขาดทุนจากการแปลงอัตราแลกเปลี#ยน
ของเงินฝากธนาคารในประเทศลาว ซึ#งเป็ นช่วงของการเตรี ยมความพร้อมในการจัดตังบริ ษทั ในลาวร่ วมกับผูถ้ ือหุน้ ใน
ประเทศลาว โดยมี ผ ลขาดทุน จากอัตราแลกเปลี#ยนประมาณ _.7e ล้านบาท นอกจากนี ในปี 78:> บริ ษทั มี รายได้
ค่าบริ การจากบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยลดลง _._` ล้านบาท เนื#องจากบริ ษทั กลางฯ มีการปรับอัตราการจ่ายต่อ
กรมธรรม์ให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยทังหมดลดลงจากปี ก่อนๆ
จากรายการเปลี#ยนแปลงของรายได้และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน รายได้จาก
การลงทุน และรายได้อื#นที#เกิดขึนในปี 78:> ส่งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการดําเนินงานในปี 78:>
ทังสิน >_8.V8 ล้านบาท เพิม# ขึน >e`.>= ล้านบาท พร้อมทังมีคา่ ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 78:> ประมาณ 78.7=
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ล้านบาท ในขณะที#ปี 78:e บริ ษทั มีรายได้ทางภาษี e._` ล้านบาท ทําให้ในปี ปั จจุบนั มีคา่ ใช้จา่ ยทางภาษีเพิม# ขึน 78.:>
ล้านบาท
ดังนัน ในปี 78:> บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิสาํ หรับปี >>e.:W ล้านบาท เพิม# ขึนจากปี 78:e ประมาณ
=W.8: ล้านบาท
ในปี 78:> บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล ดังนี
>. รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น จากสํานักงาน คปภ ในงานสัปดาห์
ประกันภัย ประจําปี 78:>
7. องค์กรนวัตกรรมยอดเยีย# ม ประจําปี 78:> จากโครงการส่งเสริ มความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับ
ผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จึงขอให้ที#ประชุมรับทราบและมีมติรับทราบและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

[Type text]

ปี 78:e ขาดทุนจากการรับประกันภัย :=.78 ล้านบาท เกิดจากอะไร
ในปี 78:e การขาดทุนจากการรับประกันภัย เป็ นผลต่อเนื#องมาจากการรับประกันภัย
บางประเภท ที#มีคา่ สิ นไหมสู ง ซึ# งบริ ษทั ฯ ทราบปั ญหามาตังแต่ปี 788V ต่อเนื#องมาในปี
78:e ซึ# งทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรจากการรับประกันภัยลดลง ปี 78:e บริ ษทั ฯ จึงได้นาํ ข้อมูล
ต่างๆ มาพิจารณาเพื#อทําการปรับ port การรับประกันภัย โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์
บางประเภท ซึ#งส่งผลให้ปี 78:> บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรเพิม# มากขึน
รายได้จากการลงทุน ปี 78:> คิดเป็ น 7_.77 ล้านบาท ในขณะที#ปี 78:e คิดเป็ น V7.=_
ล้านบาท มีความแตกต่างมากเกิดจากอะไร
เกิ ดจากการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ โดยให้สะท้อนราคาตลาดที#เป็ นธรรม หรื อการ
mark to market โดยเฉพาะในไตรมาส ` ของปี 78:> จะเห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ลดลง ทําให้บริ ษทั ฯ ต้อง mark to market ตามมาตรฐานบัญชีทาํ ให้กาํ ไรจาก
การลงทุนหายไป โดยเมื# อเที ยบกับ ไตรมาส ` ของปี 78:e ราคาหลัก ทรั พ ย์ในตลาด
ไม่ได้หายไปมากเท่ากับปี 78:> โดยสรุ ปกําไรจากการลงทุนที# ลดน้อยลง เกิด จากการ
mark to market
การรับประกันภัยประเภทอื#นนอกจากรถยนต์ของบริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนเป็ นเปอร์เซ็นต์
เท่าไร บริ ษทั ฯ ควรปรับสัดส่วนการรับประกันภัย non motor ให้มากขึนหรื อไม่ เพื#อที#
บริ ษทั ฯ จะได้มีผลประกอบการที#ดียง#ิ ขึน
สัดส่ วนการรับประกันภัยประเภทอื#นๆ นอกจากรถยนต์ของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี#ประมาณ ร้อย
ละ 7e ถึ ง 78 ซึ# งถื อเป็ นสัด ส่ วนการรั บประกันภัยที# อาจจะมากกว่าภาคอุ ตสาหกรรม
เล็กน้อย เนื# องจากในตลาด สัดส่ วนการรับประกันภัยรถยนต์จะอยูท่ ี#ประมาณร้อยละ :e
– 65
หลังจากปี 788` อัตราเบียประกันภัย non motor มี การปรับลดลงค่อนข้างมาก ทําให้มี
กําไรเหลื อ ไม่ ม ากเท่าไรนัก จึ งต้อ งเลือ กประเภทการรั บ ประกันภัย โดยพิ จารณาจาก

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
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ความสามารถของบริ ษทั ฯ และในปี 78:e อาจมีการรับประกันภัย non motor บางส่ วนที#
มี ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ# งบริ ษทั ฯ ไม่ได้เข้าไปมี ส่วนในการรับประกันภัย
ประเภทนันมากนัก
หากดูผลประกอบการย้อนหลัง บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีเบียประกันภัยรับที#เติบโตมาก และหาก
มองย้อนกลับไป _-8 ปี บริ ษทั ฯ ก็มีส่วนที#ขาดทุนจากการรับประกันภัย แต่ในปี ที#ผา่ นมา
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันที# เติบโตขึนถึง >= เปอร์ เซ็ นต์ อะไรเป็ นสาเหตุให้
กําไรจากการรับประกันภัยเพิม# มากขึนอย่างมีนยั สําคัญ
การเติบโตของกําไรจากการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ ไม่ได้เกิดขึนภายในปี เดียว แต่เป็ น
การดําเนิ น งานที# สะสมมา โดยบริ ษ ทั ฯ ได้นําเอาข้อมูล สถิ ติ ก ารจากรั บ ประกัน ภัยมา
วิเคราะห์และเลือกตลาดและช่องทางการรับประกันภัยที#เหมาะสม
ส่ วนในปี 78:> บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการรับประกันภัยเพิ#มมากขึนนัน ส่ วนแรกเกิ ดจาก
บริ ษทั ฯ มี การออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ซึ# งทําให้บริ ษทั ฯ ได้รั บรางวัลด้านนวัตกรรม
โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที#ตอ่ เนื#องมาจากปี 78:e ทําให้มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากขึน และบริ ษทั ฯ สามารถเลือกรับลูกค้าที# มีความเสี# ยงภัยที#ดีเข้ามาใน
port การรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ มากขึน อี กส่ วนหนึ# งคือบริ ษทั ฯ สามารถวิเคราะห์
ตลาดที# มีผลตอบแทนการประกันวินาศภัยที#ดี และใช้กลยุทธ์ เข้าไปเจาะตลาดในส่ วน
นัน ซึ# งการดําเนินการดังกล่าวก็ส่งผลให้คา่ ใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เพิ#มขึนด้วยเช่ นกัน แต่
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ จะพยายามรักษาสัด ส่ วนของการรับประกันภัยที#ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มี
ผลตอบแทนที#ดีตอ่ ไป
ในปี ที# ผ่านมาบริ ษทั ฯ มี การเติ บโตของเบี ยประกันภัยรับ และการควบคุม loss ratio ที#
ค่อนข้างตํ#า ในปี นีบริ ษทั ฯ จะสามารถรักษาเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ได้ตอ่ ไปหรื อไม่
การเติบโตของเบียประกันภัยรับ และการควบคุม loss ratio ให้ต#าํ ถือเป็ นนโยบายของทุก
บริ ษทั ประกันวินาศภัย บริ ษทั ฯ ก็พยายามอย่างเต็มที# ที#จะรักษาเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ โดยใช้
กลยุทธ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นสําคัญ
รายได้จากการลงทุนในปี 78:> ที#ลดลงมาก นอกจากเหตุผลจากสภาวะความผันผวนของ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีสาเหตุมาจากอะไรอีกที#ทาํ ให้ผลตอบแทนตํ#าลงกว่าปกติมาก
สาเหตุที#ทาํ ให้เห็นว่าสัดส่วนรายได้จากการลงทุนลดน้อยลงมีเหตุผลมาจาก 7 ส่ วน ส่ วน
แรกเกิ ดจากสัดส่ วนการเติบโตของรายได้จากการรับประกันภัยในปี ที#ผ่านมามีมากขึน
กว่าปี ก่ อ นๆ ทําให้ เมื# อ เที ย บเคี ย งแล้ว จะเห็ น ว่าเป็ นสั ด ส่ ว นรายได้จ ากการลงทุ น
เทียบเคียงกับรายได้จากการรับประกันภัยที#นอ้ ยลงกว่าปี ก่อน อีกส่ วนหนึ# งเกิ ดจากการ
mark to market ในช่ ว งปลายปี ตามมาตรฐานทางบัญ ชี ที# ท าํ ให้เห็ น ว่ารายได้จากการ
ลงทุน ลดลง ทังๆที# บ ริ ษทั ฯไม่ ได้มี ก ารขายสิ นทรั พ ย์ ซึ# งการ mark to market ถื อ เป็ น

สาเหตุสาํ คัญที#ทาํ ให้เห็นว่ารายได้จากการลงทุนของบริ ษทั ฯ มากขึนหรื อน้อยลงในแต่
ละปี
อาสาพิทกั ษ์สิทธิo
รายได้จากจากประกันภัยทางทะเล ลดลงกว่าร้อยละ 7e สาเหตุเกิ ดจากอะไร จะมีวิธีการ
แก้ไขหรื อไม่
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ในปี 78:> เบี ยประกัน ภัยประกัน ภัยทางทะเลลดน้อ ยลง ในขณะที# ก ําไรจากการรั บ
ประกัน ภัยทางทะเลเพิ# ม ขึ น เนื# อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ส ามารถรั บ ประกัน ภัย บางงานได้
เนื#องจากการแข่งขันทางเบียประกันภัย ทําให้เบียประกันภัยลดลง แต่ บริ ษทั ฯ ได้เลือกที#
จะรับประกันภัยบางรายที#ทาํ ให้บริ ษทั ฯ เกิดกําไรมากขึน
อาสาพิทกั ษ์สิทธิo
Retention ratio หมายถึงอะไร เหตุใดในปี 78:> ถึงอยูท่ ี#ร้อยละ =W.`V
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
Retention ratio เป็ นสั ด ส่ ว นเบี ยประกัน ภัย รั บ โดยตรงของบริ ษ ัท เที ย บเคี ย งกับ การ
ประกันภัยต่อ สาเหตุที#ลดลงเนื#องจากในปี ที#ผา่ นมาบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯ
มีความสามารถที#จะรับเสี# ยงภัยได้มากขึน จึงมีการทําประกันภัยต่อลดลงเล็กน้อย
อาสาพิทกั ษ์สิทธิo
รายได้จากการลงทุนที# ลดลง สาเหตุหลักเกิ ด จากการ mark to market ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯ สามารถปรับสัดส่ วนการลงทุนในหน่วยลงทุนได้หรื อไม่ จะได้มีความผันผวน
ลดน้อยลง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
รายได้หลักของธุ รกิ จประกันภัยมาจากการลงทุน บริ ษทั ฯ เล็งเห็นว่าความเป็ นไปได้ใน
การปรั บ อัต ราดอกเบี ยมี ไ ม่ ม าก จึ งหาช่ อ งทางในการสร้ างรายได้ใ นการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ของตลาดทุน แต่เนื#องจากบริ ษทั ฯ อาจไม่มีความชํานาญมากพอจึงเลือกที#จะ
ลงทุน ในหน่ วยลงทุน โดยเห็ น ว่าผูบ้ ริ หารหน่ วยลงทุ นน่ าจะมี ป ระสบการณ์ ด ้านการ
ลงทุนมากกว่าบริ ษทั ฯ แต่กม็ ีความเสี#ยงเรื# องความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์การลงทุนของ สํานักงาน คปภ. ที#ให้
ลงทุนในประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนที#กาํ หนด
มติทีประชุม ที#ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2561 ตามที#เสนอ
หมายเหตุ ในระหว่างวาระนีมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิม# 7 ท่าน จํานวนหุน้ 727,800 หุน้
วาระที 3 พิจ ารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2561 สิ"นสุ ดวันที 45 ธันวาคม *761
ท่านประธาน ขอให้ที#ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ นสุดวันที# _> ธันวาคม 7861 ซึ#งผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญ ชี รับอนุญาตของบริ ษทั ฯแล้ว และได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้ อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครังนี
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ _> ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที#ได้รับการรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ฐานะการเงิน
เปลียนแปลงร้ อยละ
ปี *795
ปี *79:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
229.77
240.64
-4.52
เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
523.28
483.83
8.15
สิ นทรัพย์และลูกหนีจากการประกันภัยต่อ
623.58
527.96
18.11
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
3,269.46
3,040.24
7.54
ที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์
317.22
292.11
8.60
อื#นๆ
686.13
636.88
7.73
5,649.44
5,221.66
8.19
รวมสิ นทรัพย์
เจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ
506.56
507.55
-0.20
สํารองและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
1,171.20
1,168.30
0.25
สํารองเบียประกันภัย
1,964.52
1,657.14
18.55
อื#นๆ
754.51
705.92
6.88
4,396.79
4,038.91
8.86
รวมหนีส" ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
1,252.65
1,182.75
5.91
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ 8,:`V.`` ล้านบาท มี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77V.== ล้านบาท คิดเป็ น
`.e=% มีสินทรัพย์ลงทุนซึ# งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี ตราสารทุน พันธบัตร เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และเงิน
ลงทุนอื#น จํานวน _,7:V.`: ล้านบาท คิดเป็ น 8=.W=% สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเบียประกันภัยค้างรับจํานวน >,>`:.W:
ล้านบาท คิดเป็ น 7e._e% ที#ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื#นจํานวน >,ee_._8 ล้านบาท คิดเป็ น >=.=:%
ด้านหนี สิ น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี หนี สิ นรวม `,_V:.=V ล้านบาท รายการที#สาํ คัญเป็ นหนีสิ นจากสัญ ญาประกันภัย
จํานวน _,>_8.=7 ล้านบาท นอกจากนียังมีรายการหนีสิ นจากการประกันภัยต่อและหนีสิ นอื#นจํานวน >,7:>.e= ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน >,787.:8 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน >>e.:W ล้านบาท
และมีผลต่างจากการแปลงมูลค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย รวมทังจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยเกี#ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทังสิ น (>V.8W) ล้านบาท โดยมี
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที#ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย >:.>: ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีอ ตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที# _> ธันวาคม 78:1 เท่ากับ
ร้อยละ 403.03 ซึ#งเกินกว่าอัตราที#กฎหมายกําหนดไว้เท่ากับร้อยละ >`e คิดเป็ นประมาณ 2.88 เท่า
ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน# ในปี 78:7 บริ ษทั ฯ ครบกําหนดต้องยื#นขอทบทวนการรับรองการเป็ นสมาชิกแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
จึงขอให้ที#ประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
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ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
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การลงทุนในบริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด มีผลการดําเนินงานเป็ น
อย่างไร
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัย ที#จดทะเบียนใน
ประเทศลาว ซึ#งบริ ษทั ฯ ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ =e ได้เริ# มดําเนินการแล้วโดยมีพืนที#
การบริ การในเวียงจันทร์ เป็ นหลัก โดยในปี 2561 บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย
จํากัด มี สัด ส่ ว นการรับ ประกัน ภัย คื อ ประกัน ภัย รถยนต์ 88% ประกัน ภัย
เบ็ ด เตล็ ด ได้แ ก่ IAR, ประกัน ภัยอุ บัติ เหตุส่ ว นบุ ค คล และประกัน ภัย การ
เดินทาง `>% ประกันอัคคีภยั 8%
ที#ผา่ นมาผลประกอบการในบริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด ยังขาดทุนอยู่
บริ ษทั ฯ จะมีจดุ คุม้ ทุนเมื#อไร
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด เพิ#งเริ# มดําเนิ นกิจการในช่วงกลางปี 2560
ดังนันในปี 2561 บริ ษทั ฯจึงมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 4.7 ล้านบาท โดยมี
รายได้จากการรับประกันภัย 2.8 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้เบียประกันภัยที#
ถือเป็ นรายได้สุทธิ และรายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ ซึ# งมีค่าใช้จ่ายในการรั บ
ประกันภัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ น งาน) 3.5 ล้านบาท ส่ งผลให้มี ผ ล
ขาดทุนก่ อนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน 0.7 ล้านบาท และเมื# อพิจารณารวม
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานซึ# งส่ วนใหญ่เป็ นค่าเสื# อมราคาแล้วนัน บริ ษทั มีผล
ขาดทุนจากการรับประกันภัย 7.6 ล้านบาท นอกจากนี บริ ษทั ฯมี รายได้หลัก
ส่ วนหนึ# งมาจากการลงทุน โดยในปี 2561 บริ ษทั มี รายได้จากการลงทุน 3.0
ล้านบาท ซึ#งเป็ นรายได้ดอกเบียจากเงินฝากธนาคาร
การที#จะมีจุดคุม้ ทุนของ บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด อาจทําได้ไม่
รวดเร็ วนัก เนื#องจากบริ ษทั ฯ ต้องมีการบริ หารความเสี#ยงหลายด้าน บริ ษทั ฯ จึง
เน้นที#จะใช้ บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด เป็ นการให้บริ การลูกค้าของ
บริ ษ ทั ฯ ที# เดิ น ทางไปยังประเทศลาว เพื# อให้มี มาตรฐานในการบริ ก ารแบบ
เดียวกันและสามารถตรวจสอบการให้บริ การได้
สัดส่วนการลงทุนในสิ นทรัพย์ต่างๆ ของบริ ษทั ฯ มีเท่าไรบ้าง
สัด ส่ วนการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ต่ างๆ ของบริ ษ ทั ฯเป็ นไปตามประกาศการ
ลงทุ น ประกอบธุ รกิ จ อื# น ของสํานัก งาน คปภ. โดยในปี 7e>W บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษ ทั ย่อ ยมี สิ นทรั พย์ล งทุ น ทังสิ น 3,269 ล้านบาท โดยในจํานวนดังกล่ าว
แบ่งเป็ นเงินฝากธนาคาร 6.2% พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิ จ 71.0% ตรา
สารหนี >_.3% ตราสารทุน >e.6% หน่ วยลงทุน 48.7% และเงินให้กูย้ ืม 0.2%
อย่างไรก็ตามหากพิจารณากลุ่มสิ นทรั พย์ลงทุนทังหมด ด้วยการพิจารณาจัด
กลุ่มหน่วยลงทุนร่ วมด้วย แบ่งเป็ น เงินฝากธนาคาร 14.9%, พันธบัตรรัฐบาล

และรัฐวิสาหกิจ _e.1%, ตราสารหนี 29.0% ตราสารทุน 25.7% และเงินให้กยู้ ืม
0.3%
มติทีประชุม
ที#ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย 244,127,955 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี วาระที 4 พิจ ารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปันผล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ขอเสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อที# 34 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ#งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า
มี ) จนกว่าทุ นสํารองนี จะมี จาํ นวนไม่ น ้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนซึ# งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้
เรี ยบร้อยแล้วเป็ นเงิน 30.3 ล้านบาท คณะกรรมการของบริ ษทั ฯจึงมีมติเสนอว่า เนื#องจากเงินทุนสํารองของบริ ษทั ฯมีเท่ากับจํานวน
ที#กาํ หนดตามข้อบังคับ จึงไม่จาํ เป็ นต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารอง
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ `e ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยในรอบปี 78:> บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 115.37 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุ้น
เพื#อพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปันผล จากผลการดําเนินงานในปี 78:1 ในอัตราหุน้ ละยีส# ิ บสตางค์ รวมมูลค่าทังสิ น 60,60e,eee บาท
(หกสิ บล้านหกแสนบาทถ้วน) ทังนีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามที#ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ 52.53 ของกําไรสุ ทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้ ซึ#งเป็ นอัตราที#เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที#กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที# 14 พฤษภาคม
2562 เป็ นวัน กําหนดรายชื# อ ผูถ้ ื อ หุ ้ นเพื# อ สิ ท ธิ ในการรั บ เงิน ปั น ผล (Record Date) และกําหนดจ่ ายเงิน ปั น ผลในวัน ที# 2W
พฤษภาคม 78:2
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ _ ปี ที#ผา่ นมา ดังนี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ครังที# 76/2562 (ปี 78:1) ครังที# 78/78:> (ปี 78:e) ครังที# 7`/78:e (ปี 788V)
กําไรสุทธิ (บาท)
115,370,517
34,249,425
25,097,051
กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
0.38
0.11
0.08
จํานวนหุน้ (หุน้ )
303,000,000
303,000,000
303,000,000
จํานวนเงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
0.20
0.07
0.05
รวม จํานวนปันผลจ่าย (บาท)
60,600,000
21,210,000
15,150,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ
52.53%
61.93%
60.37%
ท่านประธาน ได้ขอให้ที#ประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
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มติทีประชุม ที#ประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล หุน้ ละ e.20 บาท (ยีส# ิ บสตางค์ )
ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย 244,127,955 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี วาระที 5 พิจ ารณากําหนดค่ าบําเหน็จกรรมการ
คุณสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั ฯมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียง
พอที#จะรักษากรรมการที#มีคุณสมบัติตามความต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นาํ เงินจํานวน
จํานวน `,>7e,eee บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน _,`We,eee เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน :`e,eee
บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการที#
เข้าร่ วมประชุม
ซึ# งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรเสนอให้ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
ปี *792
ปี *795
ปี *79:
3,480,000
3,480,000
3,480,000
5. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
9
9
9
640,000
640,000
640,000
*. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
3
3
4.ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่ าตอบแทน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
4
4
4
G. ค่ าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
3
3
ค่ าเบีย" ประชุมกรรมการ (บาท/ครัง/คน)
1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการ
30,000
30,000
20,000
นายชลอ เฟื# องอารมย์
- กรรมการ
20,000
20,000
15,000
มีจาํ นวนทังสิ น W ท่าน
* คณะกรรมการตรวจสอบ
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- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
15,000
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
20,000
20,000
15,000
นางพิไล เปี# ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
15,000
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
20,000
20,000
15,000
นางพิไล เปี# ยมพงศ์สานต์
นายถวัลย์ วิรานนท์
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
G คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
15,000
นายชลอ เฟื# องอารมย์
- กรรมการ
20,000
20,000
15,000
นางปราณี ภาษีผล
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
* ไม่ มีค่าตอบแทนอืน
จึงขอให้ที#ประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทีประชุม
ที#ประชุมมี มติ อนุ มตั ิค่าบําเหน็จกรรมการจํานวน `,>7e,eee บาท โดยแยกเป็ น จํานวน _,`We,eee เป็ นค่า
บําเหน็จกรรมการ และ จํานวน :`e,eee บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบียประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการที#เข้าร่ วมประชุมด้วยคะแนนเสียง ดังนี
เห็นด้วย 244,127,955 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี –
วาระที 6 พิจ ารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
คุณถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที#ป ระชุม ว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ# งในสาม ของกรรมการ
ทังหมด ซึ#งในปี 2562 มีกรรมการครบกําหนดที#จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ > ท่านเป็ นกรรมการอิสระ ได้แก่
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1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ตามที#คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื#อบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตังแต่วนั ที# >V ตุลาคม 78:> ถึงวันที# _> มกราคม 78:2
ซึ#งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนัน ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใด
เสนอวาระการประชุมและเสนอชื#อบุคคล เพื#อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที#มีความรู ้ความสามารถ เพื#อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี#ยวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบตั ิงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตังกรรมการซึ#งพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
อีกวาระหนึ#ง ทังนีประวัติของกรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อในครังนี ปรากฏในเอกสารสิ งทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 4
สําหรับการเสนอชื#อ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ต่อที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื#อพิจารณาเลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ#งแม้จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน V ปี แล้วก็ตาม เนื#องจากคณะกรรมการเห็นว่า นาย
พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ เป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย ซึ#งจะมีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาและทําให้การ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย ประกอบกับการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระที#สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที#เกี#ยวข้อง
เนื#องจากคุณสุเทพี อัศวะธนกุล เป็ นกรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อในครังนี ถือหุน้ ในบริ ษทั `,725,_W` หุน้ และคุณ
สุณีย ์ ธีราวิทยางกูร เป็ นกรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อในครังนี ถือหุน้ ในบริ ษทั >W,eee หุน้ เพือ# ความโปร่ งใสในวาระนีจึงของด
ออกเสียง
ท่านประธานขอให้ที#ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการที#ได้รับการเสนอชื#อดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึ#งวาระ
เป็ นรายบุคคล พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ก่อนทําการลงคะแนนเสียงได้เชิญกรรมการที#ครบวาระทัง _ ท่านออกจากห้องประชุม
มติทีประชุม
ที#ประชุมมีมติเลือกตังกรรมการทัง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ#ง เป็ นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
เห็นด้วย 244,127,755 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ VV.VVVV ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ#งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
7ee เสียง คิดเป็ นร้อยละ e.eee1 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ#งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี –
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นางสุเทพี อัศวะธนกุล
เห็นด้วย 239,402,571 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ VW.e:`_ ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง 4,725,384 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.9357 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
บัตรเสีย
- ไม่มี –
นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร
เห็นด้วย 244,109,955 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ VV.VV7: ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสียง 18,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ e.ee=` ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
บัตรเสี ย
- ไม่มี วาระที 7 พิจ ารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสิ นจ้ าง
คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที#ประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณา
แต่งตังจากที#ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครังที# 25 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 ซึ# งบัดนีครบกําหนดเวลาแล้ว จึง
เสนอให้ที#ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2562 โดยเสนอให้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4499 หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิoวาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4951 หรื อ
3) นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# `W>7 หรื อ
4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 53>8 หรื อ
5) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4172
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ#งโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ#งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบแสดงความคิด เห็ นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที#ผูส้ อบบัญ ชี ด ังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที#ได้ ให้มอบหมายผูส้ อบบัญชี ท่านอื#นทําหน้าที#ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวได้
ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องจัด ให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณี ที#
ผูส้ อบบัญชี รายเดิ มทําหน้าที#ครบ = รอบปี บัญชี ติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตังผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื#อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 8
รอบปี บัญชีติดต่อกัน
และขอเรี ยนให้ทราบเพิม# เติมว่าผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานอีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย
โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีทงั 8 ท่านได้นาํ ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี
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ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิoวาณิ ชย์

ทะเบียนเลขที#
4499
4951

นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ

4812

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

5315

จํานวนปี ที#สอบบัญชีให้บริ ษทั ฯ
5
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ - ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ - ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
4172
5
นอกจากนีขอให้ที#ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 2,690,000.-บาท
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที#เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี
หน่วย : บาท
ปี 78:2
ปี 78:1 เพิม# ขึน
>. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สินสุด วันที# _> ธันวาคม
1,260,000 1,095,000 165,000
7. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (_ ไตรมาส)
900,000
765,000 135,000
_. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี# ยง
160,000
160,000
ณ _e มิถุนายน
`. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี# ยง
370,000
370,000
ณ _> ธันวาคม
รวมทังสินเป็ นเงิน
2,690,000 2,390,000 300,000
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานของผูส้ อบบัญชีในปี ที#ผา่ นมา แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด มี
การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพ มีความรอบรู ้ในธุรกิจ ให้ขอ้ คิดเห็นที#เป็ นประโยชน์ในเรื# องระบบงานบัญชีกบั บริ ษทั และไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี#เกี#ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการปฏิบตั ิงาน ซึ#งค่าสอบบัญชีในปี 2562 ที#เพิม# ขึนเป็ นจํานวน 300,000.- บาท เนื#องจากบริ ษทั
ฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ ที#มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ที#เพิม# มากขึน ประกอบกับมาตรฐานบัญชีใหม่
รวมทังกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที#เพิม# มากขึนทําให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีและ
กฎเกณฑ์ที#เพิม# ขึน ส่งผลให้ชวั# โมงการทํางานของผูส้ อบบัญชีเพิม# มากขึน ดังนันจึงถือว่าเป็ นราคาที#เหมาะสม และขอเสนอต่อที#
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ# พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ทัง 8 ท่าน ด้วยค่าตอบแทน 7,:Ve,eee
บาท
จึงขอให้ที#ประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
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ค่าสอบบัญชีของสํานักงาน อีวาย สูงเกินไปหรื อไม่

คุณสมใจ คุณปสุต

สํานักงานอีวาย กําหนดค่าสอบบัญชีจากจํานวนชัว# โมงการทํางาน รวมกับมี
มาตรฐานบัญชีใหม่ และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที#เพิม# มากขึนทําให้
ชัว# โมงการทํางานของผูส้ อบบัญชีเพิม# มากขึน อัตราค่าสอบบัญชีจึงต้องเพิม#
มากขึนไปด้วย
มติทีประชุม
ที#ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตังผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด คือ นางสาวสมใจ คุณปสุ ต หรื อ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิoวาณิ ชย์ หรื อ นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ หรื อ นางสาวรรณวิไล เพชรสร้าง หรื อ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กบั บริ ษทั ฯ ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบบัญชี เป็ นเงินทังสิ น 2,690,eee.-บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื#นบาท
ถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย 244,090,195 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ VV.9845 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 37,760 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0>88 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที#มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี –
วาระที I พิจ ารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ท่านประธานได้สอบถามที#ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื# องอื#นๆ เพื#อพิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื# องอื#นใดให้ที#ประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที#ไม่ได้ใช้งานหรื อไม่ หากมี มีแผนพัฒนาอย่างไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ตาม พรบ.ประกัน วิน าศภัย บริ ษ ัท ฯ จะถื อ ครองอสังหาริ ม ทรั พ ย์ไ ด้ก็ เพื# อ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั หรื อเพื#อสวัสดิการของลูกจ้างพนักงาน หรื อเพื#อการ
ลงทุนประกอบธุรกิ จอื#นตามที# สํานักงาน คปภ.กําหนดเท่านัน ซึ# งบริ ษทั ฯ ได้
ใช้ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อกําหนดของสํานักงาน คปภ.
จึงไม่มีสินทรัพย์ที#ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
บริ ษทั มีแผนในการทํา M&A เช่นเดียวกันบริ ษทั อื#นๆในธุรกิจเดียวกันหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
การควบรวมกิจการขึนอยูก่ บั จังหวะและโอกาสที#จะเข้ามา หากจะดําเนินการ
จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ อยูใ่ นอันดับที#เท่าไรของธุรกิจประกันวินาศภัย
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ในปี 7e>W บริ ษทั ฯ อยูใ่ นอันดับที# >8 ของภาคธุรกิจ และส่วนการรับประกันภัย
รถยนต์อยูใ่ นอันดับที# >7 และเป็ นบริ ษัท ที# มี อั ต ราการเติ บ โตของเบี ย
ประกันภัยอยูใ่ นระดับ :
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
ในปี ที#ผ่านมาบริ ษทั ฯ มี การเติบโตค่อนข้างดี ในปี นี ทิศทางของบริ ษทั จะเป็ น
อย่างไร จะรักษาระดับการเติบโตไว้ได้หรื อไม่ สภาพการแข่งขันในธุรกิจเป็ น
อย่างไร
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คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ#ง

คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

บริ ษ ทั ฯ พยายามที# จะรัก ษาระดับการเติ บ โตให้ได้เหมื อนกับปี ที# ผ่านมา แต่
เนื# องจากฐานที# ใหญ่ ขึนจึ งอาจทําให้การเติ บโตไม่เท่ากับปี ที#ผ่านมา ด้านการ
แข่ งขัน บริ ษ ัท ฯ เน้น ที# จ ะมี ค วามแตกต่ า งด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื# อ สร้ า งความ
ได้เปรี ยบ
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ มีผลกระทบต่อ loss ratio ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่
ค่ า ขาดประโยชน์ จ ากการใช้ร ถ ไม่ ไ ด้ มี ผ ลกระทบต่ อ loss ratio มากนั ก
เนื# อ งจากก่อ นที# สํานักงาน คปภ.จะมี คาํ สั#งนายทะเบี ยนที# =e/78:> เรื# อ ง ให้
แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรมประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์
ประกันภัย ที#มีการกําหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ บริ ษทั ประกันวินาศ
ภัยก็มี การจ่ายค่าขาดประโยชน์ให้กับ รถคู่กรณี อยู่แ ล้ว เพี ยงแต่ ไม่ ได้มีก าร
กําหนดอัตราโดยแบ่งประเภทรถที# ชัด เจนเช่ นเดี ยวกับในคําสั#งนายทะเบี ยน
ฉบับดังกล่าว
อายุเฉลี#ยของพนักงานบริ ษทั ฯ อยูท่ ี#เท่าไร สามารถรองรับการทํางานของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้หรื อไม่ มีความจําเป็ นที#จะต้องปรับโครงสร้างบริ ษทั ฯ เพื#อ
รองรับรู ปแบบการทํางานและผลิตภัณฑ์หรื อไม่
อายุเฉลี#ยของพนักงานบริ ษทั ฯ อยูท่ ี# 40 ปี ซึ#งอายุของพนักงานมีการผสมผสาน
หลายช่ วงอายุ บริ ษทั ฯ มี ความพยายามที# จะให้พ นัก งานทุกคนมี การทํางาน
ร่ วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านประธานได้แจ้งต่อที#ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที# 26/2562 นี ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว
เมื#อไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม# เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที#ได้เข้าร่ วมประชุม
และได้ให้ขอ้ คิดเห็นที#เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ปิ ดประชุมเวลา 16.53 น.
ลงชื#อ
(นายชลอ เฟื# องอารมย์)
ประธานกรรมการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที#บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

[Type text]

บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี)ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี) จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที8ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื8น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8 งของงบการเงินนี)

6
7
8
9
10
11
12
13
12
14
15
16

225,295,248
610,378,090
12,103,543
527,108,655
149,908,416

229,766,928
523,277,518
12,040,139
408,451,103
215,132,383

224,224,888
610,196,971
5,409,833
527,108,655
151,801,003

227,320,041
523,143,844
7,306,365
408,451,103
215,937,578

3,778,639,103
7,698,362
327,892,411
16,320,000
10,024,009
116,754,455
748,596,970
6,530,719,262

3,262,293,511
7,168,090
317,223,243
18,240,000
10,199,695
91,702,016
553,947,851
5,649,442,477

3,737,657,770
7,698,362
67,200,000
325,866,086
10,014,112
116,754,455
749,438,168
6,533,370,303

3,216,490,844
7,168,090
67,200,000
312,882,797
10,087,936
91,702,016
554,393,839
5,642,084,453

บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
หนีส/ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส/ ิ น
หนี) สินจากสัญญาประกันภัย
17
เจ้าหนี) บริ ษทั ประกันภัยต่อ
18
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
19
หนี) สินอื8น
20
รวมหนีส/ ิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที8ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
21
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื8นของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื8อขาย
10.3
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที8เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที8ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส/ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

3,828,683,263
470,390,892
12,727,431
122,473,024
782,871,589
5,217,146,199

3,135,720,447
506,562,790
15,420,600
91,215,706
647,871,888
4,396,791,431

3,825,739,637
470,390,892
12,727,431
122,473,024
781,991,597
5,213,322,581

3,133,927,643
506,562,790
15,420,600
91,215,706
647,203,550
4,394,330,289

303,000,000

303,000,000

303,000,000

303,000,000

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

30,300,000
666,821,079

30,300,000
621,258,591

30,300,000
674,335,746

30,300,000
626,021,433

148,611,969
(12,281,594)
1,300,251,461
13,321,602
1,313,573,063
6,530,719,262
-

124,632,724
(6,497,341)
1,236,493,981
16,157,065
1,252,651,046
5,649,442,477
-

148,611,969
1,320,047,722
1,320,047,722
6,533,370,303
-

124,632,724
1,247,754,164
1,247,754,164
5,642,084,453
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8 งของงบการเงินนี)

กรรมการ

กรรมการ

บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก: เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบียประกันภัยที,ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิม, จากปี ก่อน
เบียประกันภัยที,ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้อื,น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื,น
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ,งของงบการเงินนี

22

15

4,809,543,733
(984,809,807)
3,824,733,926
(358,140,199)
3,466,593,727
269,682,980
82,227,469
37,082,739
17,415,831
14,536,176
3,887,538,922

4,155,144,164
(893,260,258)
3,261,883,906
(284,067,127)
2,977,816,779
242,016,544
69,638,622
(16,496,961)
(29,919,537)
7,296,269
3,250,351,716

4,806,271,867
(984,809,807)
3,821,462,060
(357,458,942)
3,464,003,118
269,682,980
79,606,485
37,082,739
17,415,831
14,550,576
3,882,341,729

4,152,256,441
(893,260,258)
3,258,996,183
(283,682,774)
2,975,313,409
242,016,544
66,664,408
(16,496,961)
(29,919,537)
7,371,102
3,244,948,965

2,824,319,461
(750,886,817)
771,669,316
364,102,676
542,194,271
3,751,398,907
136,140,015
(23,982,705)
112,157,310

2,102,671,175
(412,611,029)
675,857,746
267,490,735
480,984,031
3,114,392,658
135,959,058
(25,266,409)
110,692,649

2,821,264,555
(750,886,817)
771,198,910
363,868,396
536,825,491
3,742,270,535
140,071,194
(23,982,705)
116,088,489

2,099,902,669
(412,611,029)
675,538,334
267,321,699
474,160,366
3,104,312,039
140,636,926
(25,266,409)
115,370,517

บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# :
รายการที,จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี,ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที,เป็ นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี,ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
15.2
รายการที,จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษี (ขาดทุน)
รายการที,จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
15.2
รายการที,จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# สําหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปันกําไรสําหรับปี
ส่ วนที,เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ
ส่ วนที,เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที,ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย (ขาดทุน)

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่ วนที,เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ
ส่ วนที,เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที,ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย (ขาดทุน)

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
ส่ วนที,เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ,งของงบการเงินนี

(7,440,362)
29,974,056
(5,994,811)

(2,219,058)
(24,398,316)
4,879,663

29,974,056
(5,994,811)

(24,398,316)
4,879,663

16,538,883

(21,737,711)

23,979,245

(19,518,653)

(8,967,720)
1,793,544

2,691,256
(538,251)

(8,967,720)
1,793,544

2,691,256
(538,251)

(7,174,176)
9,364,707

2,153,005
(19,584,706)

(7,174,176)
16,805,069

2,153,005
(17,365,648)

121,522,017

91,107,943

132,893,558

98,004,869

113,336,664
(1,179,354)
112,157,310

112,096,010
(1,403,361)
110,692,649

116,088,489

115,370,517

124,357,480
(2,835,463)
121,522,017

93,033,021
(1,925,078)
91,107,943

132,893,558

98,004,869

0.37

0.37

0.38

0.38

25

บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี,ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื,น
รายได้อื,น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื,น
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
ซื อที,ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ!นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ,งของงบการเงินนี

4,750,562,325
(40,944,483)
30,984,911
50,794,962
2,238,390
11,979,600
(2,541,349,378)
(52,330,351)
(765,821,463)
(361,998,100)
(458,547,823)
(55,929,580)
(618,505,688)
(530,272)
142,945,572
93,548,622

4,107,218,019
(311,270,129)
30,301,833
36,214,700
2,736,620
4,244,257
(2,124,209,226)
(41,818,025)
(665,951,149)
(266,426,855)
(390,531,386)
(20,931,039)
(243,182,646)
(1,453,528)
(48,101,544)
66,839,902

4,744,554,273
(40,249,910)
30,822,155
50,794,962
2,238,390
11,988,850
(2,538,691,228)
(52,292,555)
(764,884,073)
(361,763,820)
(456,177,108)
(55,929,580)
(618,505,688)
(530,272)
142,945,572
94,319,968

4,103,004,567
(310,641,258)
30,015,376
36,214,700
2,736,620
4,295,871
(2,121,534,387)
(41,767,021)
(665,456,175)
(266,257,820)
(387,143,630)
(20,931,039)
(243,182,646)
(1,453,528)
(50,837,544)
67,062,086

(35,425,513)
(1,967,763)
230,541
(37,162,735)

(49,000,230)
(7,780,836)
372,044
(56,409,022)

(35,056,622)
(1,967,763)
209,264
(36,815,121)

(48,690,619)
(7,593,213)
372,044
(55,911,788)

(60,600,000)
(60,600,000)
(257,567)
(4,471,680)
229,766,928
225,295,248
-

(21,209,944)
(21,209,944)
(98,148)
(10,877,212)
240,644,140
229,766,928
-

(60,600,000)
(60,600,000)
(3,095,153)
227,320,041
224,224,888
-

(21,209,944)
(21,209,944)
(10,059,646)
237,379,687
227,320,041
-

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุ น้ ที#ออก
และชําระแล้ว
303,000,000
303,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ น้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี=

องค์ประกอบอื#นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่า
ส่วนเกินทุน
งบการเงินที#เป็ น
จัดสรรแล้ว จากการวัดมูลค่า
เงินตราต่างประเทศ
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
เงินลงทุนเผื#อขาย
30,300,000
528,219,520
144,151,377
(4,800,000)
112,096,010
2,153,005
(19,518,653)
(1,697,341)
114,249,015
(19,518,653)
(1,697,341)
(21,209,944)
30,300,000
621,258,591
124,632,724
(6,497,341)
30,300,000
30,300,000
-

621,258,591
113,336,664
(7,174,176)
106,162,488
(60,600,000)
666,821,079
-

124,632,724
23,979,245
23,979,245
148,611,969
-

(6,497,341)
(5,784,253)
(5,784,253)
(12,281,594)
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ฯ
1,164,670,904
112,096,010
(19,062,989)
93,033,021
(21,209,944)
1,236,493,981
1,236,493,981
113,336,664
11,020,816
124,357,480
(60,600,000)
1,300,251,461
-

ส่วนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที#
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
18,082,143
(1,403,361)
(521,717)
(1,925,078)
16,157,065
16,157,065
(1,179,354)
(1,656,109)
(2,835,463)
13,321,602
-

รวมส่วนของ
เจ้าของ
1,182,753,047
110,692,649
(19,584,706)
91,107,943
(21,209,944)
1,252,651,046
1,252,651,046
112,157,310
9,364,707
121,522,017
(60,600,000)
1,313,573,063
-

บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ&นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
เงินปั นผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี:

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว
303,000,000
303,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของเจ้าของ กําไรสะสม
ส่ วนเกินทุน
จัดสรรแล้ว จากการวัดมูลค่า
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
เงินลงทุนเผือขาย
30,300,000
529,707,855
144,151,377
115,370,517
2,153,005
(19,518,653)
117,523,522
(19,518,653)
(21,209,944)
30,300,000
626,021,433
124,632,724
30,300,000
30,300,000
-

626,021,433
116,088,489
(7,174,176)
108,914,313
(60,600,000)
674,335,746
-

124,632,724
23,979,245
23,979,245
148,611,969
-

รวมส่ วนของเจ้าของ
1,170,959,239
115,370,517
(17,365,648)
98,004,869
(21,209,944)
1,247,754,164
1,247,754,164
116,088,489
16,805,069
132,893,558
(60,600,000)
1,320,047,722
-

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4

ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)
รายนามกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ ได้แก่
1.นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

0. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั9งกรรมการทีออกตามวาระจํานวน 0 ท่าน
ดังกล่าว ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังต่อไปนี9
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจ ารณาวาระที 6)

นางพิไล เปี ยมพงศ์ สานต์
ทีอ ยู่ปัจจุบนั

<< ซ.จรัญสนิ ทวงศ์>0 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร ?@<@@

วัน/เดือน/ปี เกิด

2 เมษายน A479

อายุ

84 ปี

สั ญชาติ

ไทย

อาชีพ /ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
Certified Internal Auditor กิตติมศักดิF จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การบัญชี -การเงิน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
กรรมการกํากับบริ ษทั ธุ รกิจในเครื อ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ต9 ี จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ

กรรมการอิสระ (ตามคํานิ ยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
(แต่งตั9ง เมือวันที A มิถุนายน 2542 – ปั จจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั9ง เมือวันที A3 กุมภาพันธ์ 2552 – ปั จจุบนั )
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(แต่งตั9ง เมือวันที ?? สิ งหาคม AM59 – ปั จจุบนั )
-

ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท
[Type text]

ไม่มี

21 ปี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ
บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
บริษัททัว ไป
- ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
ไม่เป็ นญาติสนิ ท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั9งคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
ความสั มพันธ์ กบั บริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอ าจมีความขัดแย้ งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาที ได้รบั เงินเดื อนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้ าร่ วมประชุ ม/จํานวนครั<งทีเ ชิ ญประชุ ม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือ ?@ เมษายน 2560)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั9ง)

จํานวนครั9งที เชิญประชุม (ครั9ง)

ปี 2560

5

6

ปี AM61

5

6

ปี 2562

5

6

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือ A มิถุนายน 2560)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั9ง)

จํานวนครั9งที เชิญประชุม (ครั9ง)

ปี 2560

6

6

ปี AM61

5

5

ปี 2562

7

7

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือ ?? สิ งหาคม AM>A)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั9ง)

จํานวนครั9งที เชิญประชุม (ครั9ง)

ปี 2560

1

1

ปี AM>?

1

1

ปี 2562

1

1
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4

ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจ ารณาวาระที 6)

นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
31 ซ.หมูบ่ า้ นเสรี วลิ ล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
28 กุมภาพันธ์ A496
67 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ และ กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอ ยู่ปัจจุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สั ญชาติ
อาชีพ /ตําแหน่ ง
สถานทีทาํ งาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข Ad@@
หลักสู ตร การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที < สถาบันพระปกเกล้า
หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที ?<A/A@?0
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที d</A@??
หลักสู ตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที ?0/A@??
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที 0M (วทอ.0M) กองทัพอากาศ
หลักสู ตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่ นที p สภาวิชาชี พบัญชี
ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง รุ่ นที A สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง
หลักสู ตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
หลักสู ตร Airport Management Commercial ประเทศสิ งคโปร์
หลักสู ตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
2551 – 2556
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2551 – 2555
กรรมการ บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
2558 – 2558
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ชี วาทัย จํากัด
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั ชี วาทัย จํากัด (มหาชน)

[Type text]

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4

ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการอิสระ (แต่งตั9งเมือวันที ?p พฤศจิกายน 2559 – ปั จจุบนั )
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี (แต่งตั9ง – เมือวันที A< กุมภาพันธ์ AM>A – ปั จจุบนั )
- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท 0 ปี M เดื อน
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ
บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ - บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
บริษัททัว ไป
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุ ม/จํานวนครั<งทีเ ชิ ญประชุ ม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือ ?@ เมษายน AM>@)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั9ง)
จํานวนครั9งที เชิญประชุม (ครั9ง)
ปี 2560
6
6
ปี 2561
6
6
ปี 2562
6
6
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจ ารณาวาระที 6)

นายจีรพันธ์ อัศ วะธนกุล
ทีอ ยู่ปัจจุบนั

94/1 ซอยสุ ขมุ วิท M0 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ

วัน/เดือน/ปี เกิด

9 สิ งหาคม 2502

อายุ

60 ปี

สั ญชาติ

ไทย

อาชีพ /ตําแหน่ ง

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ , กรรมการลงทุน

สถานทีทาํ งาน

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที M>
- ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง รุ่ นที ? สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที d สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
- หลักสู ตร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที 22
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
AMpp - AMMA เลขาธิ การสมาคมประกันวินาศภัย
2552 – 2556 และ 2560 – 2562 นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
2557 - AMMd ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรี ประกันชี วิต
2552 – 2562 ดํารงตําแหน่ง กรรมการ บจ.ที .ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย)
2536 – ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2544 – ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
2556 – ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการสภาธุ รกิจประกันภัยไทย
2560 – ปั จจุบนั กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
2562 - ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ ง กรรมการและกรรมการทีปรึ กษาคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2558 – 2560 ดํารงตําแหน่ง กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2560 - 2562 ดํารงตําแหน่ ง กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2562 – ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
2559 – ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการ (แต่งตั9งเมือวันที 12 พฤษภาคม AMAz – ปั จจุบนั )
กรรมการลงทุน (แต่งตั9งเมือวันที ?A พฤษภาคม 2559 – ปั จจุบนั )
- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท 34 ปี
151,461,632 หุน้ (ตนเอง 1,081,128 หุน้ /คูส่ มรส 4,725,384 หุน้ /นิติบุคคลทีมีอาํ นาจควบคุมกิจการ ?pM,655,?A@ หุน้ )

การถือหุ้นในบริษัท

คิดเป็ นสั ดส่ วนการถือครองหุ้น 49.99%
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ
บริษัทจดทะเบียน กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน - บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์
บริษัททัว ไป

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน - บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด

กิจการอืน

รองประธานกรรมการ - หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ - สภาธุ รกิจประกันภัยไทย
กรรมการ - กองทุนประกันวินาศภัย
กรรมการและกรรมการทีปรึ กษาคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน - สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
สามีนางสุ เทพี อัศวะธนกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ)
น้องเขยนางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริ ษทั )
การเข้ าร่ วมประชุ ม/จํานวนครั<งทีเ ชิ ญประชุ ม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือ ?@ เมษายน AM>@)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั9ง)

จํานวนครั9งที เชิญประชุม (ครั9ง)

ปี 2560

6

6

ปี AM61

6

6

ปี 2562

6

6

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือ ?A พฤษภาคม 2562)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั9ง)

จํานวนครั9งที เชิญประชุม (ครั9ง)

ปี 2560

2

2

ปี 2561

2

2

ปี AM>A

2

2
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 

ประวัติผ้ ูสอบบัญชี ทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
( ประกอบการพิจารณาวาระที  )
ชือ :
อายุ:
วุฒิ การศึก ษา:
ตําแหน่ งของผูส้ อบบัญชีใ นสํา นัก งาน:
ประสบการณ์การตรวจสอบ:

การมีค วามสัม พัน ธ์หรือ การมีส ว่ นได้
เสีย หรือ รายการทีอ าจก่อ ให้เกิ ด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ก บั บริษทั
บริษทั ย่อ ย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้น รายใหญ่
หรือ ผู้ทีเกีย วข้อ งกับ บุค คลดังกล่า ว

นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4499
49 ปี
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน
- บริษทั ราชธานี ลิสซิง+ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
- บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ั น์ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
- บริษทั นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั สินมันคงประกั
+
นภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เมืองไทย ลิสซิง+ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เอส 11 กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จํากัด (มหาชน)
ไม่ม ี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 

ประวัติผ้ ูสอบบัญชี ทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
( ประกอบการพิจารณาวาระที  )
ชือ :
อายุ:
วุฒิ การศึก ษา:

ตําแหน่ งของผูส้ อบบัญชีใ นสํา นัก งาน:
ประสบการณ์การตรวจสอบ:

การมีค วามสัม พัน ธ์หรือ การมีส ว่ นได้
เสีย หรือ รายการทีอ าจก่อ ให้เกิ ด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ก บั บริษทั
บริษทั ย่อ ย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้น รายใหญ่
หรือ ผู้ทีเกีย วข้อ งกับ บุค คลดังกล่า ว

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิ
< ชย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4951
49 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน
- บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่ม ี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 

ประวัติผ้ ูสอบบัญชี ทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
( ประกอบการพิจารณาวาระที  )
ชือ :
อายุ:
วุฒิ การศึก ษา:
ตําแหน่ งของผูส้ อบบัญชีใ นสํา นัก งาน:
ประสบการณ์การตรวจสอบ:

การมีค วามสัม พัน ธ์หรือ การมีส ว่ นได้
เสีย หรือ รายการทีอ าจก่อ ให้เกิ ด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ก บั บริษทั
บริษทั ย่อ ย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้น รายใหญ่
หรือ ผู้ทีเกีย วข้อ งกับ บุค คลดังกล่า ว

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที+ 4812
48 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน
- บริษทั กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
- บริษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ไม่ม ี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 

ประวัติผ้ ูสอบบัญชี ทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
( ประกอบการพิจารณาวาระที  )
ชือ :
อายุ:
วุฒิ การศึก ษา:
ตําแหน่ งของผูส้ อบบัญชีใ นสํา นัก งาน:
ประสบการณ์การตรวจสอบ:

การมีค วามสัม พัน ธ์หรือ การมีส่ว นได้
เสีย หรือ รายการทีอ าจก่อ ให้เ กิ ด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ก บั บริษทั
บริษทั ย่อ ย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้น รายใหญ่
หรือ ผู้ทีเกียวข้อ งกับบุค คลดังกล่า ว

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที+ 5315
48 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซโู ฮ จํากัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จํากัด
- บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จํากัด
- บริษทั ธนชาต เทรนนิง+ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
- บริษทั ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
- บริษทั เนชันแนล
+
ลีซซิง+ จํากัด
- บริษทั ทับละมุ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- บริษทั ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- บริษทั สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- บริษทั แม่พมิ พ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- ทรัสต์เพือ+ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็คโกรท
- บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ธนชาติประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่ม ี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 6
นิย ามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ ากับหลักเกณฑ์ข- นั ตําของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดังนี1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั-งนี- ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ีเกียวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั-งนี- ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที
ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุค คลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลัก ษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี
น้อง และบุตร รวมทั-งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม
ของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทํา
เป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่ วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ มื คํ-าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี-สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึ งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี- ทีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตั-งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั หรื อตั-งแต่ 20 ล้านบาทขึ-น
ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทั-งนี- การคํานวณภาระหนี- ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ กียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี- ดงั กล่าว ให้นบั รวม
ภาระหนี-ทีเกิดขึ-นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผูส้ อบบัญ ชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ ก ษาทางการเงิน ซึ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั-นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่ เป็ นกรรมการทีได้รับ การแต่ งตั-งขึ- นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ งเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วน
ทีมีนยั ในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1
ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืน ใดทีทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มผู้ถือหุ้น
และขั%นตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
'. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะ ตามที กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดไว้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นที ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ ม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั0งที 27/2563 ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนิ นการดังนี0
1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อเลือกฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั บุคคลใดคนหนึ ง โดย
ให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดี ยวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
2) ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน <= บาท พร้อมทั0งขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3) ส่ งคื นมายังสํานักงานบริ ษทั ภายในวันที 20 เมษายน 2563 หรื อ ก่อนเวลาเริ มการประชุ มอย่างน้อยครึ งชัวโมง เพื อให้เจ้าหน้าที ของ
บริ ษทั ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ มประชุม ทั0งนี0 ไม่วา่ ผูถ้ ือหุน้ จะถือหุ ้นของบริ ษทั จํานวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็ นหนังสื อ
หลายฉบับ หรื อให้แก่ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม
บริ ษทั จะเริ มรับลงทะเบี ยนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า
B ชัวโมง หรื อ ตั0งแต่เวลา 14.== น. เป็ นต้นไป ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีปรากฏอยูใ่ นสิ งทีส่ งมาด้วย
*. การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าร่ วมประชุ ม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี0 กอ่ นเข้าร่ วมประชุม (แล้วแต่กรณี ใดกรณี หนึง) ต่อไปนี0
3.1 กรณีบคุ คลธรรมดา
3.1.1
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที ส่ วนราชการออกให้ที ยังไม่ หมดอายุ เช่ น บัต รประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับ ขี หรื อหนังสื อ
เดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ยนหลั
ื กฐานประกอบด้วย
3.1.2
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุ ม
(1) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ ง) ลงลายมือชื อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สํ าเนาเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ผถู ้ ือหุน้ ตามข้อ I.B.B และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง ( ไม่ตอ้ งแสดงบัตรตัวจริ ง)
(I) แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดี ยวกับ ข้อ I.B.B
3.2 กรณีนิติบุคคล
3.2.1
กรณีผ้ ูแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
(B) แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ I.B.B
(<) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
3.2.2
กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุ ม

(1) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง) ลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึงเป็ น
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ

(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้

(3) สําเนาเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะตาม ข้อ I.B.B และลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
(4) แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ I.B.B
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3.3 ผู้ถือหุ้นซึ4 งมิได้ มสี ั ญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ4 ัดตั%งขึน% ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดี ยวกับกรณี ขา้ งต้น โดยเอกสารที มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิ ติบุคคลนั0นรับรองความถูกต้องของคําแปล
;. การออกเสี ยงลงคะแนน
;.' กฎข้ อบังคับการลงคะแนนเสี ยง

(1) ผูถ้ ือหุ้นรายหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ โดยให้นบั หุ้นหนึ งหุ้นมีเสี ยงหนึ งเสี ยงเพียง อย่างใดอย่างหนึ ง คือ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่ วน

(2) การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที ผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะเท่านั0น กรณี ผมู ้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ บั มอบฉันทะมี
สิ ทธิ พจิ ารณาและลงคะแนนแทน

(3) มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
ก) กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
ข) กรณี อืน ๆ ซึ งมีกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็จะดําเนิ นการให้เป็ นไปตามที กําหนดนั0น โดย
ประธานในทีประชุมหรื อผูซ้ ึ งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ0นอีกหนึ งเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยงชี0ขาด
(5) ผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในเรื องนั0น และประธานในทีประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุ้นนั0นออก
นอกทีประชุมชัวคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมือมีผถู้ ือหุ้นในทีประชุมอย่างน้อย N คนร้องขอ และที ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว
โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนั0น และแจ้งให้ทีประชุมทราบก่อนการออกเสี ยงลงคะแนนลับดังกล่าว
;.< วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระ
ประธานหรื อผูซ้ ึ งประธานมอบหมายจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
จากทีประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามวิธีปฎิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยง ดังนี0
(1) กรณี ผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุ ้นชูมือขึ0นและเลือกกาเครื องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนที ได้แจกไว้ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั0งเซ็นชื อกํากับไว้และเจ้าหน้าที ของบริ ษทั จะเดิ นเข้าไปเพือขอรับ
บัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป
สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ที ไม่ได้ชูมือในทีประชุม ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยตามทีคณะกรรมการได้เสนอ

(2) กรณี ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
ก) ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระที ผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้หนังสื อมอบฉันทะตามที ผูร้ ับมอบฉันทะได้ยนื
ต่ อเจ้า หน้าที ของบริ ษ ทั ในขณะลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม เป็ นคะแนนเสี ยงที ใช้นับ เป็ นมติ ทีประชุ ม โดยไม่ ต ้องออกเสี ยงลงในบัต รยืน ยัน การ
ลงคะแนนอีก
ข) กรณี ทีผูถ้ ื อหุ ้นไม่ได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะหรื อระบุ ไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบตั ิตามวิธีการในข้อ O.< (B)
;.* การนับคะแนนเสี ยงและประกาศผล
ในการประชุ มแต่ ละวาระ จะทําการนับ คะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสี ยงที ไม่ เห็ น ด้วย และงดออกเสี ยงออกจาก
จํานวนหุ ้นทั0งหมดของผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะที มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และประกาศผลการนับคะแนนเสี ยงให้ทีประชุมรับทราบว่า ในแต่
ละวาระการประชุมมีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงกีเสี ยง
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ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
31 ซอยอินทามระ  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
#$ มีนาคม $$
75 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอ ยู่ปัจจุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สั ญชาติ
อาชีพ /ตําแหน่ ง
สถานทีทาํ งาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
อธิ บดีกรมการค้าภายใน
ทีปรึ กษา บริ ษทั อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จํากัด
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิ ยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
(แต่งตัRง เมือวันที $ ตุลาคม T$ – ปั จจุบนั )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตัRง เมือวันที T เมษายน TTT – ปั จจุบนั )
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(แต่งตัRง เมือวันที ## สิ งหาคม TTU – ปั จจุบนั )
- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท 14 ปี T เดื อน
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่ มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย

ไม่มี
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ไม่เป็ นญาติสนิ ท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทัRงคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสั มพันธ์ กบั บริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอ าจมีความขัดแย้ งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาที ได้รบั เงินเดื อนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้ าร่ วมประชุ ม/จํานวนครั?งทีเ ชิ ญประชุ ม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตัRง– ต่อวาระ – เมือ U เมษายน T[)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)
จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)
ปี 2560
6
6
ปี 2561
6
6
ปี 2562
6
6
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัRง – ต่อวาระ เมือ  มิถุนายน 2560)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)
จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)
ปี 2560
6
6
ปี 2561
5
5
ปี 2562
7
7
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตัRง – ต่อวาระ – เมือ 11 สิงหาคม T62 – ปั จจุบนั )
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)

จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)

ปี 2560

1

1

ปี 2561

1

1

ปี 2562

1

1

การมีส่วนได้ เสีย ในวาระทีเ สนอในการประชุ มครั? งที 27/2563
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ

กําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะนีR ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆในวาระที เสนอในการ

ประชุมครัRงนีR แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที 5 พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ
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ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม

นางปราณี ภาษีผ ล
ทีอ ยู่ปัจจุบนั

 ถนนติวานนท์ a ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ##aaa

วัน/เดือน/ปี เกิด

13 ตุลาคม 2492

อายุ

70 ปี

สั ญชาติ

ไทย

อาชีพ /ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจ การทีดี

ประวัติการศึกษา/อบรม
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาบัตรหลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา 2546-2547
ประกาศนี ยบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์รุ่ นที 2 - สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศนี ยบัตรนักบริ หารระดับสูง หลักสู ตรที 1 รุ่ นที 30 - สํานักงาน ก.พ.
ประกาศนี ยบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
ประกาศนี ยบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต
การอบรมหลักสู ตร DCP รุ่ น 10/2001 DCPU รุ่ น 3/2015, ACP รุ่ น 20/2010 - สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
2543

รองอธิ บดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิ ชย์

2547

รองอธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

2549

ทีปรึ กษาการพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิ ชย์

2550-2553 หัวหน้าผูต้ รวจราชการ กระทรวงพาณิ ชย์
2550 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บมจ.ดุสิตธานี
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการกองทุนประกันชี วติ - กองทุนประกันชี วติ
อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่ งออก
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ
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ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) - ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิ ยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด) (แต่งตัRงเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปั จจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัRงเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปั จจุบนั )
กรรมการลงทุน (แต่งตัRงเมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปั จจุบนั )
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที ดี (แต่งตัRงเมือวันที g กุมภาพันธ์ T[ – ปั จจุบนั )
ตําแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่ มี
5 ปี

จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท

การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ดุสิตธานี
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เอสซี ไอ อีเลคตริ ค
- ทีปรึ กษาคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ – สภาวิชาชีพนักบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สํานักงาน ก.พ.
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย

ไม่มี

ไม่เป็ นญาติสนิ ท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา

รวมทัRงคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
การเข้ าร่ วมประชุ ม/จํานวนครั?งทีเ ชิ ญประชุ ม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตัRง – ต่อวาระ – เมือ 20 เมษายน 2561)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)
จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)
ปี 2560
6
6
ปี 2561
6
6
ปี 2562
5
6
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ( แต่งตัRง – ต่อวาระ – เมือ  มิถุนายน 2560)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)
จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)
ปี 2560
6
6
ปี 2561
5
5
ปี 2562
7
7
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตัRง – ต่อวาระ – เมือ # พฤษภาคม 2562)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)

จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)

ปี 2560

2

2

ปี 2561

2

2

ปี 2562

2

2

การมีส่วนได้ เสีย ในวาระทีเ สนอในการประชุ มครั? งที 27/2563
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะนีR ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆในวาระทีเสนอในการ
ประชุมครัRงนีR แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที 5 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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ขันตอนการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น

มาด้วยตนเอง

ผูร้ ับมอบฉันทะ
โต๊ะลงทะเบียน
(
แสดงบัตรประจําตัว หรื อ แสดงหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบ (แล้วแต่กรณี )
ลงนามเข้าร่ วมประชุม
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดการประชุม
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณี มีผไู ้ ม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใดๆ ให้ยกมือและ
ส่งบัตรลงคะแนน (สําหรับผูไ้ ม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง)

เจ้าหน้าทีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ ม่เห็นด้วยหรื อ
งดออกเสี ยงและสรุ ปผลลงคะแนน

เมือทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจ้งผล
การนับคะแนนให้ทีประชุมทราบ
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หมวดที 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน - เดือนนับแต่วนั สิ0 นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรื อ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงหรื อหลายคนซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บ ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท0 งั หมด จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี0
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามทีผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ผูถ้ ือหุ ้นทั0งหลายซึ งเข้าชือ
กันหรื อผูถ้ ื อหุ ้นคนอื น ๆ รวมกัน ได้จาํ นวนหุ ้นตามที บังคับไว้น0 ันจะเรี ยกประชุ ม เองก็ได้ ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่ วนั ครบ
กําหนดระยะเวลา ในกรณี เช่ น นี0 ให้ถื อว่าเป็ นการประชุม ผูถ้ ื อ หุ ้น ที คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรั บ ผิด ชอบ
ค่าใช้จา่ ยอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ จัดประชุมและผูถ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทีจัดประชุมรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว
ข้อ ที 28. ในการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ให้ ค ณะกรรมการจัด ทําเป็ นหนังสื อ นัด ประชุ ม ระบุ สถานที วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม
และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื องที
จะเสนอเพือทราบเพืออนุมตั ิ เพือพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั0งความเป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และ
จะจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อที 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั0งหมดและต้องมี หุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได้ท0 งั หมด จึงจะจัดเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั0งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเมือผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นการ
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั0นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั0งหลังนี0ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อที 30. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ในกรณี ที ประธานกรรมการไม่ อยู่ในที ประชุ ม
หรื อ ไม่ส ามารถปฏิ บ ัติห น้าที ได้ ถ้ามี ร องประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี รองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถืออยูโ่ ดยถือว่าหุน้ หนึงมีหนึงเสียง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็
ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั0นให้เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุมกําหนด
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ข้อที 31. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั0นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ0นอีกหนึงเสียงเป็ นเสี ยงชี0ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี0 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั0งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั0งหมด หรื อบางส่วนทีสําคัญแก่บุคคลอืน
(ข) การซื0อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั0งหมด หรื อ
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อที 32. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีตอ่ ไปนี0
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั0งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) เลือกตั0งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืนๆ
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