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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 27/2563 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื$อวนัศุกร์ที$ :4  เมษายน  2563 ณ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) เลขที$ 71 ถนนดินแดง แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี!  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                 14           ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้               32,132,048  หุน้  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม             22            ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้             194,878,908                 หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ  36 ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้                  227,010,956         หุน้   
คิดเป็นร้อยละ    74.92     ของจาํนวนหุน้ทั!งหมด 303,000,000 หุน้ ซึ$งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ที$ 29 ซึ$งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไมน่อ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั!งหมด   
เริ$มประชุมเวลา     15.03   น. 
 เลขาที$ประชุมไดแ้จง้ตอ่ที$ประชุมวา่ การประชุมผูถ้ือหุน้ในวนันี!  บริษทัฯ จดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความเสี$ยงจากการ
แพร่ระบาดของเชื!อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจดัประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุข และหน่วยงาน
อื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้ง  

และไดแ้จง้ตอ่ที$ประชุมถึงวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยประธานจะเป็นผูส้อบถามความเห็น
จากที$ประชุมเพื$อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หากมีผูถื้อหุน้ทา่นใดที$ไมเ่ห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กมือ จะมี
เจา้หนา้ที$รับบตัรลงคะแนนและดาํเนินการตรวจนบัผลคะแนน โดยจะหกัคะแนนเสียงที$ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงดงักล่าว
ออกจากจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ที$เขา้ร่วมประชุมทั!งหมด และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัที หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือ จะ
ถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติเห็นชอบกบัวาระที$นาํเสนอ 

สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ$งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล้่วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามที$ผู ้
มอบฉนัทะกาํหนด 

ที$ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
เนื$องจากท่านประธานกรรมการไมส่ามารถเขา้ร่วมการประชุมได ้สาเหตุจากปัญหาดา้นสุขภาพ ที$ประชุมผูถื้อหุน้ จึง

เลือกให ้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ$งเป็นผูถื้อหุน้รายหนึ$งดว้ย ทาํหนา้ที$
ประธานที$ประชุม  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ประธานในที$ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั! งที$ 27/2563 และ ไดแ้นะนาํ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุมในครั! งนี!ดงัรายนามต่อไปนี!  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม  5 ทา่น  คิดเป็นร้อยละ 55 ไดแ้ก่ 
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี  
2. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ กรรมการลงทุน 
3. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการ และ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี 
4. นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   กรรมการผูอ้าํนวยการ, CFO  และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   
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คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 5   ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายประพิทย ์ธีระประยติุ        รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกลุ  รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. นางสาวสรีพร แสงศิริตระกูล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และ สมห์ุบญัชี 
5. นายสุชีพ หลกัทอง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ$งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน   : ท่าน 

ไดแ้ก่  
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต     หุน้ส่วน 
2.นายพรีวิชญ ์บญุศิริวทิย ์    ผูจ้ดัการ        
 

บริษทัฯ ไดเ้ชิญ คุณศรีนวลจนัทร์ สุขสวสัดิZ  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ทาํหนา้ที$เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
 

จากนั!นคุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  จึงไดด้าํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมตามลาํดบั ดงัตอ่ไปนี!  

 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที� 26 ประจําปี 2562 เมื�อวันที� 29 เมษายน 2562 
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ขอใหที้$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ครั! งที$ :6/2562 
ประชุมเมื$อวนัที$ 29 เมษายน 2562  ซึ$งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้   

จึงขอใหที้$ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ  พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

มติที�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!  
 เห็นดว้ย  227,010,956 เสียง   คดิเป็นร้อยละ [\\ ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 
 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 
 บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
 

วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดแ้จง้กบัที$ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปีที$ผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตาม
รายงานประจาํปี ที$ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ ซึ$ งไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ จึงขอสรุปผลการดาํเนินการของ
บริษทัฯ ในรอบปี 2562 ดงันี!  
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                                                                                              ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

    
งบการเงินรวม 

เปลี$ยนแปลงร้อยละ 
2562 2561 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 3,736.28 3,219.83 16.04 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (3,209.21) (2,633.42) 21.86 
กาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้าย
ดาํเนินการ 

527.07 586.41 (10.12) 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (542.19) (480.98) 12.73 
กาํไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั (15.12) 105.43 (114.34) 
รายไดจ้ากการลงทุน 136.73 23.22 488.85 

รายไดอ้ื$น 14.53 7.30 99.04 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 136.14 135.95 0.14 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล                        (23.98) (25.27) (5.10) 
กาํไรสาํหรับปี 112.16 110.68 1.34 

 

ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั จาํนวน 3,736.28 ลา้นบาท เพิ$มขึ!น 516.45 ลา้นบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.04 มีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัทั!งสิ!น 3,209.21 ลา้นบาท เพิ$มขึ!น 575.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
21.86 ส่งผลใหใ้นปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 527.07 ลา้นบาท 
ลดลง 59.34 หรือคิดเป็นร้อยละ 10.12 สาํหรับคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ในปี 2562 เพิ$มขึ!นจากปีก่อน 61.21 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 12.73 ส่งผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย มีผลขาดทุนจากการรับประกนัภยั 15.12 ลา้นบาท คิดเป็นผลกาํไรจากการ
รับประกนัลดลงร้อยละ 114.34 เมื$อเทียบกบัปี 2561 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ$ งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ$งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  
โดยมีสดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื$นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) โดยในปี 2562 มีรายไดจ้ากการลงทุน 136.73 ลา้นบาท หรือเพิ$มขึ!นร้อยละ 488.85 เป็นผลมาจากสภาวะตลาด
หลกัทรัพยป์ระเทศไทยที$มีการปรับตวัดีขึ!น เมื$อเทียบกบัปีก่อน 

จากรายการเปลี$ยนแปลงที$กล่าวมาขา้งตน้ในปี :_`2 ส่งผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการดาํเนินงานในปี  
2562 จาํนวน 136.14 ลา้นบาท เพิ$มขึ!นจากปีก่อน 0.19 ลา้นบาท พร้อมทั!งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 จาํนวน 
23.98 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1.29 ลา้นบาท ดงันั!น ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิสําหรับปี จาํนวน 112.16 
ลา้นบาท เพิ$มขึ!นจากปี 2561 จาํนวน 1.48 ลา้นบาท 
 

บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัจากงานสปัดาห์ประกนัภยั ประจาํปี 2562  ดงันี!  
 [. รางวลับริษทัประกนัวินาศภยัที$มีการพฒันาดีเด่น  
 2 รางวลับริษทัประกนัวินาศภยั ที$นาํเทคโนโลยมีาใชก้บัระบบการประกนัภยัดีเด่น         
ขอใหที้$ประชุมรับทราบ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
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ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  
มติที�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัฯในรอบปี 2562 ตามที$เสนอ 
 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัติงบดลุและงบกําไรขาดทุนปี 2562 สิ"นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ขอใหที้$ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 

2562 ซึ$ งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อม
หนงัสือเชิญประชุมในครั! งนี!  และไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที$ไดรั้บการรับรองจาก
ผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี!  
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 

ฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม  

เปลี�ยนแปลงร้อยละ ปี 5672 ปี 5678 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.30 229.77 (1.95) 
เบี!ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 610.38 523.28 16.65 
สินทรัพยแ์ละลูกหนี!จากการประกนัภยัตอ่ 677.02 623.58 8.57 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,786.34 3,269.46 15.81 
ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 327.89 317.22 3.36 
อื$นๆ 903.79 686.13 31.72 
รวมสินทรัพย์  6,530.72 5,649.44 15.60 
เจา้หนี!บริษทัประกนัภยัต่อ 470.39 506.56 (7.14) 
สาํรองและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,492.51 1,171.20 27.43 
สาํรองเบี!ยประกนัภยั 2,336.17 1,964.52 18.92 
อื$นๆ 918.08 754.51 21.68 

รวมหนี"สิน  5217.15 4,396.79 18.66 

ส่วนของเจ้าของ   1,313.57 1,252.65 4.86 
บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพย ์6,530.72 ลา้นบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.30 ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อนร้อยละ 1.95 มีสินทรัพยล์งทุนซึ$งประกอบดว้ย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี!  ตราสารทุน พนัธบตัร และเงินลงทุนอื$น จาํนวน 
3,786.34 ลา้นบาท เพิ$มขึ!นจากปีก่อนร้อยละ 15.81 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ และเบี!ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 1,287.40 
ลา้นบาท เพิ$มขึ!นจากปีก่อนร้อยละ 12.25 ที$ดินอาคารและอปุกรณ์ และทรัพยสิ์นอื$นจาํนวน [:b[.`c ลา้นบาท เพิ$มขึ!นจากปีก่อน
ร้อยละ 22.76 

บริษทัมีหนี! สินรวม 5,217.15 ลา้นบาท รายการที$สําคญัเป็นหนี! สินจากสัญญาประกนัภยั จาํนวน 3,828.68 ลา้นบาท 
เพิ$มขึ!นจากปีก่อนร้อยละ ::.[0 นอกจากนี!ยงัมีรายการหนี! สินจากการประกนัภยัต่อและหนี! สินอื$นจาํนวน 1,388.47 ลา้นบาท 
เพิ$มขึ!นจากปีก่อนร้อยละ 10.10 
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 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน [,313.57 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 112.16 ลา้นบาท 
และมีผลตา่งจากการแปลงมูลค่างบการเงิน กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย รวมทั!งจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี$ยวกบัผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย จาํนวนทั!งสิ!น (9.37)  ลา้นบาท โดยมี
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที$ไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13.30 ลา้นบาท 
 บริษทัฯ มีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 
ร้อยละ 236.26 ซึ$งเกินกวา่อตัราที$กฎหมายกาํหนดไวเ้ทา่กบัร้อยละ 120 หรือคิดเป็นประมาณ 1.97 เทา่ 
          ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั$น เมื$อวนัที$ _ สิงหาคม :_`: บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองใหต้่ออายกุารเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต 
 จึงขอใหที้$ประชุมพจิารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
มติที�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  227,010,956 เสียง   คดิเป็นร้อยละ [\\ ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 
 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 
 บตัรเสีย  - ไมมี่ - 
 

 วาระที� 4  พจิารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปันผล  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ขอเสนอต่อที$ประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ที$ 34 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ$งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้
มี) จนกว่าทุนสํารองนี! จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ$ งบริษทัฯ ได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้
เรียบร้อยแลว้เป็นเงิน  30.3 ลา้นบาท คณะกรรมการของบริษทัฯจึงมีมติเสนอวา่ เนื$องจากเงินทุนสาํรองของบริษทัฯมีเท่ากบัจาํนวน
ที$กาํหนดตามขอ้บงัคบั จึงไมจ่าํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทนุสาํรอง   

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ o\ ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
โดยในรอบปี 2562 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดป้ระมาณ 116.09 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้
เพื$อพิจารณาอนุมติัใหจ่้ายปันผล จากผลการดาํเนินงานในปี 2562 ในอตัราหุน้ละยี$สิบสตางค ์รวมมูลคา่ทั!งสิ!น `\,`\0,000 บาท  
(หกสิบลา้นหกแสนบาทถว้น) ทั!งนี!การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที$ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ _:.20 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินได ้ซึ$งเป็นอตัราที$เกินกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลที$กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที$ 5 พฤษภาคม 
2563 เป็นวนักาํหนดรายชื$อผูถื้อหุ้นเพื$อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที$  22 
พฤษภาคม 2563 

ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ b ปีที$ผา่นมา ดงันี!   

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ครั! งที$ 27/2563 (ปี2562) ครั! งที$ 26/2562 (ปี2561) ครั! งที$ 25/2561 (ปี2560) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 116,088,489 115,370,517 34,249,425 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.38 0.38 0.11 
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จาํนวนหุน้ (หุน้) 303,000,000 303,000,000 303,000,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุน้ (บาท) 0.20 0.20 0.07 
รวม จาํนวนปันผลจ่าย (บาท) 60,600,000 60,600,000 21,210,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ 52.20% 52.53% 61.93% 

 ขอใหที้$ประชุมพจิารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านในซกัถาม 
 

มติที�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรอง และอนุมตัิจ่ายเงินปันผล หุน้ละ 0.20 บาท (ยี$สิบสตางค ์)  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  227,010,956   เสียง   คิดเป็นร้อยละ [\\ ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 
 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 
 บตัรเสีย  - ไมมี่ - 
 

วาระที� 5  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  รายงานตอ่ที$ประชุมวา่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลกัเกณฑ ์ในการ 

พิจารณาค่าตอบแทน โดยใหพ้ิจารณาตามความจาํเป็นและสมควร ใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอที$จะ
รักษากรรมการที$มีคุณสมบติัตามความตอ้งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจึงเสนอใหน้าํเงินจาํนวน จาํนวน 
5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 4,000,000 เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 1,000,000 บาท 
เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไมร่วมคา่เบี!ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับกรรมการที$เขา้
ร่วมประชุม 

ซึ$ งคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดงันี!  

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 567B ปี 5675 ปี 5678 

8. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 4,000,000 3,480,000 3,480,000 
จาํนวนกรรมการ 9 9 9 

5. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ) 

1,000,000 640,000 640,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 
B.ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
 (บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 3 4 4 

G. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ) - - - 
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จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

6. ค่าบําเหน็จกรรมการกํากับดูแลกิจการที�
ดี  (บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 3 - - 

ค่าเบี"ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั! ง/คน)    

     1 คณะกรรมการบริษทัฯ    

           - ประธานกรรมการ 
             นายชลอ เฟื$ องอารมย ์

30,000 30,000 30,000 

           - กรรมการ 
             มีจาํนวนทั!งสิ!น c ท่าน 

20,000 20,000 20,000 

     5 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 20,000 20,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษผีล 

20,000 20,000 20,000 

B คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

   

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 20,000 20,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์           
           นางสุเทพี อศัวะธนกลุ 

20,000 20,000 20,000 

G คณะกรรมการลงทุน    

          - ประธานกรรมการ 
            นายชลอ เฟื$ องอารมย ์

20,000 20,000 20,000 

          - กรรมการ 
           นางปราณี ภาษผีล 
           นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 

20,000 20,000 20,000 

6 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ด ี    

          - ประธานกรรมการ 
            นางปราณี ภาษีผล 

20,000 - - 

          - กรรมการ 20,000 - - 
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           นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี 
           นายถวลัย ์วริานนท ์

 * ไม่มีค่าตอบแทนอื�น 
 จึงขอใหที้$ประชุมพจิารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม   

ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
มติที�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัคา่บาํเหน็จกรรมการจาํนวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 
4,000,000 เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 1,000,000 บาท เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมคา่เบี!ยประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับกรรมการที$เขา้ร่วมประชุมดว้ยคะแนนเสียง ดงันี!   
เห็นดว้ย  227,010,956  เสียง   คดิเป็นร้อยละ [\\ ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 
 งดออกเสียง  - ไมมี่ - 
 บตัรเสีย   - ไมมี่ – 
 

วาระที� 6      พจิารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  แถลงต่อที$ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปี
ทุกครั! งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ$งในสาม ของกรรมการทั!งหมด ซึ$งในปี 2563 มีกรรมการครบกาํหนดที$
จะตอ้งออกตามวาระ b ท่าน โดยกรรมการ 2 ทา่นเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ 
 1. นางพไิล เปี$ ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
              :. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี 
              b. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ    ประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการลงทุน 

 ตามที$คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุน้และเสนอชื$อบุคคล 
 เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ั!งแตว่นัที$ :u พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที$ 31 มกราคม  
 25`b ซึ$งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั!น ปรากฎวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้ 
 รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคล เพื$อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแตอ่ยา่งใด  
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน พิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาโดยพจิารณาจาก คุณสมบติัและเห็น 
 วา่กรรมการซึ$ งครบกาํหนดออกตามวาระในปีนี!ทั!งสามทา่นมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
 :_b_ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที$เกี$ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและ 
 พิจารณาคา่ตอบแทนจึงไดเ้สนอต่อที$ประชุมคณะกรรมการบริษทั วา่เห็นสมควรพิจารณาเสนอชื$อกรรมการซึ$งพน้จากตาํแหน่ง 
 ตามวาระทั!งสามทา่น กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ$ง ทั!งนี!  ประวติัของกรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อในครั! ง 
 นี!  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
 สาํหรับการเสนอชื$อ นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์ตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อพจิารณาเลือกตั!งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 อิสระของบริษทัฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ$งแมจ้ะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน v ปีแลว้ก็ตาม เนื$องจากคณะกรรมการ 
                           เห็นวา่ นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.:_b_ และมีความรู้ 
 ความสามารถประสบการณ์ และมีความเชี$ยวชาญดา้นการตรวจสอบ ซึ$งจะมีส่วนสาํคญัในการช่วยพฒันาและทาํใหก้ารดาํเนิน 
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ธุรกิจของบริษทัฯ บรรลผุลสาํเร็จตามเป้าหมาย และมีการสอบทานการตรวจสอบภายในที$มีประสิทธิภาพ ประกอบกบัมีการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระที$สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์$เกี$ยวขอ้ง 
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดแ้ถลงตอ่ที$ประชุมวา่ ตาม พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดหา้มมิใหก้รรมการ
ประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนอื$นที$มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้
แตจ่ะแจง้ใหที้$ประชุมทราบก่อนที$จะมีมติแตง่ตั!ง จึงขอแจง้ใหที้$ประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเขา้เป็นกรรมการในบริษทั
ประกนัภยัอื$นของตนเองดงันี!  

ดํารงตําแหน่งกรรมการ   กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   บริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จํากัด (มหาชน) 
ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน     บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด           

 เนื$องจากนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  กรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อในครั! งนี!  ถือหุน้ในบริษทัฯ [,081,[:c เพื$อความ
โปร่งใสในวาระนี! จึงของดออกเสียง 
 ขอใหที้$ประชุมพจิารณาแตง่ตั!งกรรมการที$ไดร้ับการเสนอชื$อดงักลา่ว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ$งวาระ เป็นรายบุคคล 
พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  
มติที�ประชุม        ที$ประชุมมีมติเลือกตั!งกรรมการทั!ง b ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง เป็นรายบุคคลดว้ย
คะแนนเสียงดงันี!   
            นางพไิล เปี$ ยมพงศส์านต ์
 เห็นดว้ย     227,010,756   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999   ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ซึ$งมาประชุมและออกเสียง 
      ลงคะแนน 
 ไมเ่ห็นดว้ย               :\\   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   \.\\\[   ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ซึ$งมาประชุมและออกเสียง 
      ลงคะแนน 
 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 
 บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
 

 นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 
            เห็นดว้ย   227,010,956   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียง 
     ลงคะแนน 
 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 
 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 
 บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
          

 นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล           
           เห็นดว้ย  225,929,828  เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.5238 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียง 
   ลงคะแนน              
          ไมเ่ห็นดว้ย    - ไมมี่ - 
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          งดออกเสียง    1,081,128 เสียง  คิดเป็นร้อยละ \.4762  ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียง 
   ลงคะแนน              
   บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
 
 

วาระที�  7 พจิารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดแ้ถลงต่อที$ประชุมวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดผ้า่นการพิจารณา แตง่ตั!งจากที$ 

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครั! งที$ 26 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2562 ซึ$ งบดันี! ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอให้ที$
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั!งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2563 โดยเสนอให ้       

1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4499 หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิZ วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4951 หรือ   
3) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ oc[: หรือ 
o) นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 5315  

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ$งโดยมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ$งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ  ในกรณีที$ผูส้อบบญัชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ที$ได ้ให้มอบหมายผูส้อบบญัชีท่านอื$นทาํหนา้ที$ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบ
บญัชีดงักลา่วได ้

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที$
ผูส้อบบญัชีรายเดิมทาํหนา้ที$ครบ u รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั!งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้มื$อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย _ 
รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

และขอเรียนใหท้ราบเพิ$มเติมวา่ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย        
โดยประวติัของผูส้อบบญัชีทั!ง 4 ทา่นไดน้าํส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  มีรายละเอียดดงันี!   

ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที$ จาํนวนปีที$สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 6  
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิZ วาณิชย ์ 4951 - ยงัไมไ่ดรั้บผดิชอบใน  

การแสดงความคิดเห็นและลง
นาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 - ยงัไมไ่ดรั้บผดิชอบใน  

การแสดงความคิดเห็นและลง
นาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  
นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง 5315 - ยงัไมไ่ดรั้บผดิชอบใน  
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การแสดงความคิดเห็นและลง
นาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  
 
นอกจากนี!ขอใหที้$ประชุมพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 2,950,000.-บาท 

โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที$เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี!   
          หน่วย : บาท 

 ปี :_`b ปี :_`: เพิ$มขึ!น ร้อยละ 
[. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ!นสุด วนัที$ b[ ธนัวาคม 1,370,000 1,260,000 110,000 8.73 
:. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (b ไตรมาส) 1,020,000 900,000 120,000 13.33 
b. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
    ณ b\ มิถุนายน           

180,000 160,000 20,000 1.25 

o. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
     ณ  b[ ธนัวาคม         

380,000 370,000 10,000 2.70 

   รวมทั!งสิ!นเป็นเงิน     2,950,000 2,690,000 260,000 9.67 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลงานของผูส้อบบญัชีในปีที$ผา่นมา แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั มี 
การปฏิบติังานมีคุณภาพ มีความรอบรู้ในธุรกิจ ใหข้อ้คิดเห็นที$เป็นประโยชนใ์นเรื$องระบบงานบญัชีกบับริษทั และไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูที้$เกี$ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักลา่ว จึงมีความอิสระในการปฏิบตัิงาน ซึ$งคา่สอบบญัชีในปี 2563 ที$เพิ$มขึ!นเป็นจาํนวน 260,000.- บาท เนื$องจากบริษทั
ฯ มีการออกผลิตภณัฑ์ ที$มีการใชน้วตักรรมใหม่ๆ  และธุรกรรมของบริษทัฯ ที$เพิ$มมากขึ!น ประกอบกบัมาตรฐานบญัชีใหม ่
รวมทั!งกฎเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแลที$เพิ$มมากขึ!นทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีและ
กฎเกณฑที์$เพิ$มขึ!น ส่งผลใหช้ั$วโมงการทาํงานของผูส้อบบญัชีเพิ$มมากขึ!น ดงันั!นจึงถือวา่เป็นราคาที$เหมาะสม และขอเสนอตอ่ที$
ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อพิจารณาอนุมติัแต่งตั!งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทั!ง 4 ท่าน ดว้ยคา่ตอบแทน 2,950,000
บาท จึงขอใหที้$ประชุมพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม  
 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
มติที�ประชุม     ที$ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั!งผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  คือ นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ 
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิZ วาณิชย ์หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ หรือ นางสาวรรณวไิล เพชรสร้าง เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทั
ฯ ในปี 2563 โดยคดิคา่สอบบญัชีเป็นเงินทั!งสิ!น :,950,000.-บาท (สองลา้นเกา้แสนหา้หมื$นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย   227,010,956  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียง 
    ลงคะแนน 
 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ – 
 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 
 บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
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วาระที� J  พจิารณาเรื�องอื�น  ๆ(ถ้ามี) 
 ท่านประธานไดส้อบถามที$ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นๆ เพื$อพจิารณาหรือไม ่ 
 ไมมี่ผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นใดใหที้$ประชุมพจิารณาอีก  จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม 
 
 
อาสาพทิกัษสิ์ทธิ - ทาํไมผลประกอบการจากการรับประกนัภยัในปี 2562 จึงขาดทุน 

คุณจีรพนัธ์ - สาเหตุที$ผลประกอบการจากการรับประกนัภยัขาดทุน เกิดจาก 2 ส่วน คือ 
1. ปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งและภัยนํ! าท่วม บริษทัฯ เป็นบริษทัที$ร่วมโครงการรับ

ประกนัภยัขา้วนาปีที$สมาคมประกนัวินาศภยัเป็นผูป้ระสานงานกบัภาครัฐโดยสํานกังานเศรษฐกิจการ
คลงั กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่งผลใหโ้ครงการดังกล่าวมี
อตัราคา่สินไหมทดแทนสูงกวา่ 2 เท่าของเบี!ยประกนัภยัรับ  

2. จากสภาพการแขง่ขนัของตลาดประกนัภยัรถยนต ์ทาํใหท้างบริษทัตอ้งมีการปรับอตัราเบี!ยประกนัภยัลง 
เพื$อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั!งมีคา่ใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและการบริการที$สูงขึ!น จึงมี
ผลทาํใหท้างบริษทัมีผลตอบแทนจากการรับประกนัภยัรถยนตล์ดลงเมื$อเทียบกบัปีที$ผา่นมา แต่อยา่งไร
ก็ตาม บริษทัฯเนน้ที$จะเพิ$มประสิทธิภาพในการรับชาํระเบี!ยประกนัภยั ซึ$ งทาํใหบ้ริษทัฯสามารถนาํไป
ลงทุน เพื$อสร้างผลตอบแทนที$เพิ$มมากขึ!น ทดแทนผลประกอบการจากการรับประกนัภยั 

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ - ในปี 2563 มีแผนงานอยา่งไร 

คุณจีรพนัธ์ - แผนงานในปี 2563  

1. เนื$องจากการประกนัภยัขา้วนาปี เป็นโครงการของรัฐบาลที$ใหค้วามช่วยเหลือกบัเกษตรกร และบริษทัฯ 

เป็นหนึ$ งในบริษทัที$ เข ้าร่วมตั!งแต่เมื$อเริ$ มก่อตั! งโครงการ ซึ$ งบริษทัฯ เห็นถึงความสําคญัของการ

สนบัสนุนเกษตรกรใหมี้ความมั$นคง บริษทัฯ จึงยงัคงเขา้ร่วมโครงการขา้วนาปีสาํหรับปีผลิต 2563 โดย

ทางบริษทัฯไดป้รับลดสัดส่วนลง และจดัให้มีการทาํประกนัภยัต่อมากขึ!น เพื$อเป็นการกระจายความ

เสี$ยง แต่อยา่งไรก็ตามผลของการรับประกนัภยัพืชผลนี!  จะขึ!นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

เป็นหลกั ซึ$ งที$ผา่นมา มีบางปีที$ผลประกอบการจากโครงการขา้วนาปีมีอตัราค่าสินไหมทดแทนที$ต ํ$า 

เช่นปี 2561 เป็นตน้  

2. ดา้นการประกนัภยัรถยนต ์เนื$องจากยงัคงมีการแขง่ขนัที$สูงอยู ่บริษทัฯจึงมีกลยทุธ์ที$ตอ้งเปลี$ยนวิธีการ

ในการแขง่ขนัจากเดิมที$เนน้การแข่งขนัดา้นราคา มาเนน้ดา้นรูปแบบการประกนัภยั โดยในปีที$ผา่นมา

บริษทัฯ ไดรั้บรางวลับริษทัประกนัภยัที$นาํเทคโนโลยมีาใชก้บัการประกนัภยัดีเด่น เนื$องจากเป็นบริษทั

ฯ แห่งเดียวที$มีการรับประกนัภยัรถยนตใ์นรูปแบบที$ผูเ้อาประกนัภยัสามารถ เปิด ปิด ความคุม้ครองตาม

เวลาที$ใชร้ถประกนั ซึ$งถือเป็นกลยทุธ์ของบริษทัที$เนน้นวตักรรม  

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ - การที$ CEO เป็นกรรมการในบริษทัอื$น จะส่งผลตอ่การทาํงานอยา่งไรหรือไม ่

คุณจีรพนัธ์ - เนื$องจากบริษทัที$ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ไมว่า่จะเป็นบริษทั ไทยรับประกนัภยัตอ่ จาํกดั (มหาชน) หรือ 
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บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั เป็นบริษทัที$ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัที$ไม่ไดมี้การ
แขง่ขนัโดยตรงกบัการประกนัวนิาศภยัที$บริษทัฯ ดาํเนินกิจการอยู ่การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั
ดงักลา่วถือเป็นประโยชน์ในการสนบัสนุนภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยภาพรวม และเป็นผลประโยชน์
ทางออ้มกบัธุรกิจที$บริษทัฯ ดาํเนินการอยู ่

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ - การตั!งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ขดัตอ่ประกาศ กลต. หรือไม ่ 

คุณจีรพนัธ์ - การเสนอแตง่ตั!งผูส้อบบญัชีนั!น บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามประกาศของสาํนกังาน กลต.อยา่งถูกตอ้ง และ  
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ก็ตอ้งมีการตรวจสอบแลว้ จึงไดรั้บเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตอ่ไป  

คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา - การแพร่ระบาดของ COVID-1v และการรักษาระยะห่าง หรือ Social Distancing ส่งผลให ้Loss  

Ratio ของรถยนตล์ดลงหรือไม ่ 

คุณจีรพนัธ์   - มีแนวโนม้จะลดลงสาํหรับคา่สินไหมรถยนต ์แตใ่นระยะ : สปัดาห์แรกที$มีการใชม้าตรการให ้
 ประชาชนอยูบ่า้น บริษทัฯ มีจาํนวนการแจง้อุบติัเหตุที$เกิดจากจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนนที$ลดลง แต่มีคา่

สินไหมรถยนตที์$สูงขึ!น เนื$องจากผูเ้อาประกนัภยัรถยนตป์ระเภท [ ที$ไมไ่ดใ้ชร้ถยนต ์มีการนาํรถมาแจง้
ซ่อมเพื$อปรับปรุงสภาพรถ ในจาํนวนที$เพิ$มมากขึ!น แตห่ลงัจากเขา้สู่สัปดาห์ที$ b จาํนวนอบุติัเหตุและค่า
สินไหมรถยนตเ์ริ$มลดลงตามลาํดบั แตอ่ยา่งไรกต็ามตอ้งติดตามสถานการณ์ต่อไปเป็นระยะ 

คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา  - ประกนัรถยนตเ์ปิด-ปิด ทาํให ้Loss Ratio สูงขึ!นกวา่ปกติหรือไม ่

คุณจีรพนัธ์ - ประกนัรถยนตเ์ปิด-ปิด ไมไ่ดมี้ Loss Ratio สูงกวา่ปกติ แต่สาเหตทีุ$ทาํใหเ้ห็นวา่ มี Loss Ratio ที$สูง  
 เนื$องจากธุรกิจประกนัภยัรถยนตเ์ป็นธุรกิจที$มีความยดืหยุน่ตอ่ราคาสูงมาก จึงความจาํเป็นในการใช ้

ราคามาเป็นเครื$องมือทางการตลาดที$ทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัประกนัรถยนตเ์ปิด-ปิด ซึ$งบริษทัฯ มั$นใจวา่หาก
ผูบ้ริโภคไดล้องใชป้ระกนัรถยนต์เปิด-ปิด แลว้ก็จะมีความมั$นใจในผลิตภณัฑ์และเลือกที$จะใชบ้ริการ
ตอ่ไป 

คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา  - ขอทราบเป้าหมายการเติบโตเบี!ยประกนัภยั Yield การลงทุน พอร์ตการลงทุน (Port Size) ของปี2563 

คุณจีรพนัธ์  - เบื!องตน้บริษทัฯ ตั!งเป้าหมายวา่อตัราเบี!ยประกนัภยัในปี 2563 น่าจะเติบโต แต่เนื$องจากสถานการณ์ 
ปัจจุบนัอาจส่งผลใหเ้บี!ยประกนัภยัติดลบบา้ง  จากการทาํวิจยัของบริษทัไทยรับประกยัภยัต่อจาํกดั
(มหาชน) มีความเห็นวา่ หากรายไดป้ระชาชาติของประเทศที$คาดวา่จะติดลบประมาณร้อยละ 5 ในปีนี!  
จะส่งผลใหเ้บี!ยประกนัภยัรับภาคอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัติดลบไดถึ้งร้อยละ 10 เมื$อเทียบกบัปีที$
ผา่นมา แตอ่ยา่งไรก็ตามการที$รัฐบาลอนุมติัค่าเบี!ยประกนัภยัสาํหรับโครงการขา้วนาปี ในปีผลิต 2563 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวนัที$ 21 เมษายน ที$ผา่นมาในจาํนวน :,v\\ ลา้นบาท ซึ$ งจะส่งผลทาํให้
เบี!ยประกนัวินาศภยัทั!งอุตสาหกรรมติดลบนอ้ยลง สาํหรับเป้าหมายการเติบโตเบี!ยประกนัภยัของทาง
บริษทันั!น เมื$อปลายปี 2562 บริษทัคาดการณ์วา่ในปี 2563 จะมีเบี!ยประกนัภยัรับเพิ$มขึ!นประมาณ 500 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 11% แตจ่ากสถานการณ์ปัจจุบนั คาดวา่อาจจะมีการเติบโตตํ$ากวา่ที$คาดการณ์ไว ้

ส่วนดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน ในปีนี!  คงไม่สามารถหลีกเลี$ยงผลกระทบได ้จากความผนั
ผวนของตลาดเงินและตลาดทุน โดยจากการวิจยัของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 
คาดการณ์วา่ มูลค่าทรัพยสิ์นลงทุนของธุรกิจประกนัวินาศภยั อาจลดลงถึง 40,000 ลา้นบาท จากมูลค่า
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ทั! งสิ!น 290,000 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย ทั! งระบบมี
แนวโนม้ดิดลบประมาณ ร้อยละ 12 – 13 ซึ$งจะตอ้งติดตามการคาดการณ์ตอ่ไป 

คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา  - บริษทัฯ จะมีการรับประกนัภยั COVID-19 หรือไม่ 

คุณจีรพนัธ์  - บริษทัฯ ไดรั้บการติดตอ่จากหลายหน่วยงานใหน้าํเสนอการทาํประกนักรมธรรม ์COVID-19 แตจ่าก 
 การวิเคราะห์และวิจยัจากขอ้มูลที$มี ทั!งจากกระทรวงสาธารณสุขและสาํนกัขา่วต่างๆแลว้ พบวา่มีความ

เสี$ยงสูงและไม่มีสถิติที$ชดัเจน รวมทั!งบริษทัฯไม่สามารถจดัหาบริษทัรับประกนัภยัต่อ เพื$อกระจาย
ความเสี$ยงได ้บริษทัฯจึงพฒันา กรมธรรม ์COVID-19 ที$มีรูปแบบเฉพาะคุม้ครองบางกรณี เช่น กรณี
โคมา่เท่านั!น เป็นตน้ โดยไมไ่ดน้าํเสนอความคุม้ครองบางประเภท เช่น ความคุม้ครองในลกัษณะ เจอ 
จ่าย จบ เป็นตน้ เพื$อกาํหนดความเสี$ยงภยัใหเ้หมาะสมกบัขอ้มลูทางสถิติที$มีในตลาด 

คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา  - เนื$องจากบริษทัฯ มีหน่วยลงทุนคอ่นขา้งเยอะ (`_%) ขอสอบถามวา่เป็นหุน้กี$เปอร์เซ็นต ์ และตอ้งมีการ 

mark to market หรือไม ่และ หุน้ทุนที$ถืออยู ่o[[ ลา้นบาท จะตอ้ง mark to market หรือไม ่ 

คุณจีรพนัธ์ - หน่วยลงทุนมีส่วนที$เป็นหุ้นอยูป่ระมาณร้อยละ 37 ของมูลคา่หน่วยลงทุน ณวนัสิ!นปี ซึ$ งจะมีการวดั
มูลคา่ตลาด ตามวธีิการมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชี ส่วนหุน้ทุน 411 ลา้นบาท มี
ส่วนที$ตอ้งวดัมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ในงบกาํไรขาดทุน อยูที่$ 408 ลา้นบาท จากที$จดั
ประเภทเป็นเงินลงทุนเพื$อคา้ และเงินลงทุนเผื$อขาย ส่วนเงินลงทุนทั$วไปจะถูกบนัทึกตามมูลคา่ใน งบ
การเงินด้วยราคาตน้ทุนไม่ไดก้าํหนดมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ซึ$ งเป็นไปตามวิธีการ
ประเมินมูลคา่ของมาตรฐานการบญัชีในปัจจุบนั 

 
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดแ้จง้ตอ่ที$ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครั! งที$ 27/2563 นี!  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบ
วาระแลว้ เมื$อไมมี่คาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกลา่วปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที$ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม และไดใ้หข้อ้คิดเห็นที$เป็นประโยชนก์บับริษทัฯ 
  
ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 
 
                ลงชื$อ     
                                                                                                                       (นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ)                                                                                                           
                                          ประธานที$ประชุม 
 
 

ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง  
                                    (นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู) 
                             กรรมการและเลขานุการบริษทั 


