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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 27/2563
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื$อวันศุกร์ ที$ :4 เมษายน 2563 ณ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที$ 71 ถนนดินแดง แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี!
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
14
ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
32,132,048
หุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
22
ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
194,878,908
หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 36 ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้
227,010,956
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 74.92 ของจํานวนหุน้ ทั!งหมด 303,000,000 หุน้ ซึ$งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อที$ 29 ซึ$งจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทั!งหมด
เริ$ มประชุมเวลา 15.03 น.
เลขาที$ประชุมได้แจ้งต่อที$ประชุมว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันนี! บริ ษทั ฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี$ยงจากการ
แพร่ ระบาดของเชื!อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุข และหน่วยงาน
อื$นๆ ที$เกี$ยวข้อง
และได้แจ้งต่อที$ประชุมถึงวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผูส้ อบถามความเห็น
จากที$ประชุมเพือ$ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดที$ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยกมือ จะมี
เจ้าหน้าที$รับบัตรลงคะแนนและดําเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงที$ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงดังกล่าว
ออกจากจํานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที$เข้าร่ วมประชุมทั!งหมด และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันที หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดยกมือ จะ
ถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับวาระที$นาํ เสนอ
สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ$งผูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสี ยงตามที$ผู ้
มอบฉันทะกําหนด
ที$ประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
เนื$องจากท่านประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุมได้ สาเหตุจากปัญหาด้านสุขภาพ ที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ จึง
เลือกให้ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที$บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ$ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายหนึ$งด้วย ทําหน้าที$
ประธานที$ประชุม
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานในที$ ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั! งที$ 27/2563 และ ได้แนะนํา
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุมในครั!งนี!ดงั รายนามต่อไปนี!
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 55 ได้แก่
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที$ดี
2. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธานเจ้าหน้าที$บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน
3. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที$ดี
4. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ, CFO และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
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คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม จํานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4. นางสาวสรี พร แสงศิริตระกูล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และ สมุห์บญั ชี
5. นายสุชีพ หลักทอง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ตัวแทนจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ$งเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม จํานวน : ท่าน
ได้แก่
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต หุน้ ส่ วน
2.นายพีรวิชญ์ บุญศิริวทิ ย์ ผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฯ ได้เชิญ คุณศรี นวลจันทร์ สุขสวัสดิZ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ทําหน้าที$เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง
จากนั!นคุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล จึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมตามลําดับ ดังต่อไปนี!
วาระที 1 พิจ ารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 26 ประจําปี 2562 เมือวันที 29 เมษายน 2562
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ขอให้ที$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั!งที$ :6/2562
ประชุมเมื$อวันที$ 29 เมษายน 2562 ซึ$งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
จึงขอให้ที$ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม
ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี!
เห็นด้วย 227,010,956 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ [\\ ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี –
วาระที 2 พิจ ารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แจ้งกับที$ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี ที$ผา่ นมา มีรายละเอียดเป็ นไปตาม
รายงานประจําปี ที$ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ ซึ$ งได้แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอสรุ ปผลการดําเนิ นการของ
บริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562 ดังนี!
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รายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
ดําเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื$น
กําไรจากการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กําไรสําหรับปี

( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินรวม
2562
2561
3,736.28
3,219.83
(3,209.21)
(2,633.42)

เปลี$ยนแปลงร้อยละ
16.04
21.86

527.07

586.41

(10.12)

(542.19)
(15.12)
136.73
14.53
136.14
(23.98)
112.16

(480.98)
105.43
23.22
7.30
135.95
(25.27)
110.68

12.73
(114.34)
488.85
99.04
0.14
(5.10)
1.34

ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย จํานวน 3,736.28 ล้านบาท เพิม$ ขึ!น 516.45 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16.04 มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั!งสิ!น 3,209.21 ล้านบาท เพิม$ ขึ!น 575.79 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
21.86 ส่งผลให้ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน 527.07 ล้านบาท
ลดลง 59.34 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.12 สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ในปี 2562 เพิ$มขึ!นจากปี ก่อน 61.21 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 12.73 ส่ งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 15.12 ล้านบาท คิดเป็ นผลกําไรจากการ
รับประกันลดลงร้อยละ 114.34 เมื$อเทียบกับปี 2561
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการลงทุนซึ$ งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ$งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย
โดยมีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื$นของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) โดยในปี 2562 มีรายได้จากการลงทุน 136.73 ล้านบาท หรื อเพิม$ ขึ!นร้อยละ 488.85 เป็ นผลมาจากสภาวะตลาด
หลักทรัพย์ประเทศไทยที$มีการปรับตัวดีข!นึ เมื$อเทียบกับปี ก่อน
จากรายการเปลี$ยนแปลงที$กล่าวมาข้างต้นในปี :_`2 ส่งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการดําเนินงานในปี
2562 จํานวน 136.14 ล้านบาท เพิ$มขึ!นจากปี ก่อน 0.19 ล้านบาท พร้อมทั!งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 จํานวน
23.98 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1.29 ล้านบาท ดังนั!น ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ สําหรับปี จํานวน 112.16
ล้านบาท เพิม$ ขึ!นจากปี 2561 จํานวน 1.48 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลจากงานสัปดาห์ประกันภัย ประจําปี 2562 ดังนี!
[. รางวัลบริ ษทั ประกันวินาศภัยที$มีการพัฒนาดีเด่น
2 รางวัลบริ ษทั ประกันวินาศภัย ที$นาํ เทคโนโลยีมาใช้กบั ระบบการประกันภัยดีเด่น
ขอให้ที$ประชุมรับทราบ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม ที$ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2562 ตามที$เสนอ
วาระที 3 พิจ ารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2562 สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ขอให้ที$ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ!นสุดวันที$ 31 ธันวาคม
2562 ซึ$ งผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษทั ฯแล้ว และได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสื อเชิ ญประชุมในครั!งนี! และได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที$ได้รับการรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี!
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ฐานะการเงิน
เปลียนแปลงร้ อยละ
ปี 5672
ปี 5678
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
225.30
229.77
(1.95)
เบี!ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
610.38
523.28
16.65
สินทรัพย์และลูกหนี!จากการประกันภัยต่อ
677.02
623.58
8.57
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
3,786.34
3,269.46
15.81
ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์
327.89
317.22
3.36
อื$นๆ
903.79
686.13
31.72
รวมสิ นทรัพย์
6,530.72
5,649.44
15.60
เจ้าหนี!บริ ษทั ประกันภัยต่อ
470.39
506.56
(7.14)
สํารองและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
1,492.51
1,171.20
27.43
สํารองเบี!ยประกันภัย
2,336.17
1,964.52
18.92
อื$นๆ
918.08
754.51
21.68
รวมหนีส" ิน
5217.15
4,396.79
18.66
ส่ วนของเจ้ าของ
1,313.57
1,252.65
4.86
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ 6,530.72 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.30 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 1.95 มีสินทรัพย์ลงทุนซึ$งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี! ตราสารทุน พันธบัตร และเงินลงทุนอื$น จํานวน
3,786.34 ล้านบาท เพิ$มขึ!นจากปี ก่อนร้อยละ 15.81 สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเบี!ยประกันภัยค้างรับจํานวน 1,287.40
ล้านบาท เพิม$ ขึ!นจากปี ก่อนร้อยละ 12.25 ที$ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื$นจํานวน [:b[.`c ล้านบาท เพิม$ ขึ!นจากปี ก่อน
ร้อยละ 22.76
บริ ษทั มีหนี! สินรวม 5,217.15 ล้านบาท รายการที$สําคัญเป็ นหนี! สินจากสัญญาประกันภัย จํานวน 3,828.68 ล้านบาท
เพิ$มขึ!นจากปี ก่อนร้อยละ ::.[0 นอกจากนี! ยงั มีรายการหนี!สินจากการประกันภัยต่อและหนี!สินอื$นจํานวน 1,388.47 ล้านบาท
เพิม$ ขึ!นจากปี ก่อนร้อยละ 10.10
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน [,313.57 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน 112.16 ล้านบาท
และมีผลต่างจากการแปลงมูลค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื$อขาย รวมทั!งจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยเกี$ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทั!งสิ! น (9.37) ล้านบาท โดยมี
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที$ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย 13.30 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 236.26 ซึ$งเกินกว่าอัตราที$กฎหมายกําหนดไว้เท่ากับร้อยละ 120 หรื อคิดเป็ นประมาณ 1.97 เท่า
ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน$ เมื$อวันที$ _ สิ งหาคม :_`: บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองให้ต่ออายุการเป็ นสมาชิ กแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
จึงขอให้ที$ประชุมพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม
ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี!
เห็นด้วย 227,010,956 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ [\\ ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี วาระที 4 พิจ ารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปันผล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ขอเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อที$ 34 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ$งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า
มี ) จนกว่าทุนสํารองนี! จะมี จาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ซึ$ 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 o\ ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยในรอบปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 116.09 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื$อพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปันผล จากผลการดําเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุน้ ละยีส$ ิ บสตางค์ รวมมูลค่าทั!งสิ! น `\,`\0,000 บาท
(หกสิ บล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั!งนี!การจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามที$ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ _:.20 ของกําไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษีเงินได้ ซึ$งเป็ นอัตราที$เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที$กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที$ 5 พฤษภาคม
2563 เป็ นวัน กํา หนดรายชื$ อ ผูถ้ ื อ หุ้น เพื$ อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date) และกําหนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวัน ที$ 22
พฤษภาคม 2563
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ b ปี ที$ผา่ นมา ดังนี!
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
ครั!งที$ 27/2563 (ปี 2562) ครั!งที$ 26/2562 (ปี 2561) ครั!งที$ 25/2561 (ปี 2560)
กําไรสุทธิ (บาท)
116,088,489
115,370,517
34,249,425
กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
0.38
0.38
0.11
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จํานวนหุน้ (หุน้ )
303,000,000
303,000,000
จํานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
0.20
0.20
รวม จํานวนปันผลจ่าย (บาท)
60,600,000
60,600,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ
52.20%
52.53%
ขอให้ที$ประชุมพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านในซักถาม

303,000,000
0.07
21,210,000
61.93%

มติทีประชุม ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารอง และอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล หุน้ ละ 0.20 บาท (ยีส$ ิบสตางค์ )
ด้วยคะแนนเสียงดังนี!
เห็นด้วย 227,010,956 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ [\\ ของจํานวนเสียงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี วาระที 5 พิจ ารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล รายงานต่อที$ประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ ในการ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที$ จะ
รักษากรรมการที$มีคุณสมบัติตามความต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นาํ เงินจํานวน จํานวน
5,000,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน 4,000,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 1,000,000 บาท
เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี!ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการที$เข้า
ร่ วมประชุม
ซึ$ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี!
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
ปี 567B
ปี 5675
ปี 5678
4,000,000
3,480,000
3,480,000
8. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
9
9
9
1,000,000
640,000
640,000
5. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
3
3
B.ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ าตอบแทน
(บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
4
4
G. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
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จํานวนกรรมการ
6. ค่าบําเหน็จกรรมการกํากับดูแลกิจการที
ดี (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่ าเบีย" ประชุมกรรมการ (บาท/ครั!ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื$ องอารมย์
- กรรมการ
มีจาํ นวนทั!งสิ! น c ท่าน
5 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
B คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
G คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื$ องอารมย์
- กรรมการ
นางปราณี ภาษีผล
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
6 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด ี
- ประธานกรรมการ
นางปราณี ภาษีผล
- กรรมการ
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นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายถวัลย์ วิรานนท์
* ไม่ มีค่าตอบแทนอืน
จึงขอให้ที$ประชุมพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม
ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ บําเหน็จกรรมการจํานวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน
4,000,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 1,000,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี!ยประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการที$เข้าร่ วมประชุมด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี!
เห็นด้วย 227,010,956 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ [\\ ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี –
วาระที 6 พิจ ารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล แถลงต่อที$ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครั!งกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ$งในสาม ของกรรมการทั!งหมด ซึ$งในปี 2563 มีกรรมการครบกําหนดที$
จะต้องออกตามวาระ b ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ ได้แก่
1. นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
:. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที$ดี
b. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที$บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการลงทุน
ตามที$คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื$อบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ต! งั แต่วนั ที$ :u พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที$ 31 มกราคม
25`b ซึ$งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั!น ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคล เพื$อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจาก คุณสมบัติและเห็น
ว่ากรรมการซึ$ งครบกําหนดออกตามวาระในปี นี!ท! งั สามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
:_b_ และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที$เกี$ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื$อกรรมการซึ$งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระทั!งสามท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ$ง ทั!งนี! ประวัติของกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อในครั!ง
นี! ปรากฏในเอกสารสิ งทีส ่ งมาด้วยหมายเลข 4
สําหรับการเสนอชื$อ นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์ ต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื$อพิจารณาเลือกตั!งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ$งแม้จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน v ปี แล้วก็ตาม เนื$องจากคณะกรรมการ
เห็นว่า นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.:_b_ และมีความรู ้
ความสามารถประสบการณ์ และมีความเชี$ยวชาญด้านการตรวจสอบ ซึ$งจะมีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาและทําให้การดําเนิน
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ธุรกิจของบริ ษทั ฯ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย และมีการสอบทานการตรวจสอบภายในที$มีประสิ ทธิภาพ ประกอบกับมีการ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระที$สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที$เกี$ยวข้อง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แถลงต่อที$ประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด กําหนดห้ามมิให้กรรมการ
ประกอบกิจการ หรื อเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนอื$นที$มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ เว้น
แต่จะแจ้งให้ที$ประชุมทราบก่อนที$จะมีมติแต่งตั!ง จึงขอแจ้งให้ที$ประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั
ประกันภัยอื$นของตนเองดังนี!
ดํารงตําแหน่ งกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
ดํารงตําแหน่ งรองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เนื$องจากนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อในครั!งนี! ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ [,081,[:c เพื$อความ
โปร่ งใสในวาระนี!จึงของดออกเสี ยง
ขอให้ที$ประชุมพิจารณาแต่งตั!งกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึ$งวาระ เป็ นรายบุคคล
พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม
ที$ประชุมมีมติเลือกตั!งกรรมการทั!ง b ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง เป็ นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี!
นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์
เห็นด้วย 227,010,756 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ$งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
:\\ เสียง คิดเป็ นร้อยละ \.\\\[ ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ$งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี –
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
เห็นด้วย 227,010,956 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี –
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
เห็นด้วย 225,929,828 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.5238 ของจํานวนเสียงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี -
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งดออกเสียง 1,081,128 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ \.4762 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
บัตรเสี ย
- ไม่มี –
วาระที 7 พิจ ารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แถลงต่อที$ประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณา แต่งตั!งจากที$
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั! งที$ 26 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 ซึ$ งบัดนี! ครบกําหนดเวลาแล้ว จึ งเสนอให้ที$
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั!งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2563 โดยเสนอให้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4499 หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิZวาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4951 หรื อ
3) นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ oc[: หรื อ
o) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 5315
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ$งโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ$งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็ นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที$ผูส้ อบบัญ ชีด ังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิ
หน้าที$ได้ ให้มอบหมายผูส้ อบบัญชีท่านอื$นทําหน้าที$ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวได้
ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณี ที$
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมทําหน้าที$ครบ u รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตั!งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื$อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย _
รอบปี บัญชีติดต่อกัน
และขอเรี ยนให้ทราบเพิม$ เติมว่าผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานอีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย
โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีท!งั 4 ท่านได้นาํ ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกันหนังสื อเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี!
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที$
จํานวนปี ที$สอบบัญชีให้บริ ษทั ฯ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
4499
6
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิZวาณิชย์
4951
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลง
นาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ
4812
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลง
นาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
5315
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
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การแสดงความคิดเห็นและลง
นาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นอกจากนี!ขอให้ที$ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 2,950,000.-บาท
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที$เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี!
หน่วย : บาท
ปี :_`b
ปี :_`: เพิม$ ขึ!น ร้อยละ
[. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ!นสุด วันที$ b[ ธันวาคม
1,370,000 1,260,000 110,000 8.73
:. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (b ไตรมาส)
1,020,000 900,000 120,000 13.33
b. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี$ ยง
180,000
160,000
20,000
1.25
ณ b\ มิถุนายน
o. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี$ ยง
380,000
370,000
10,000
2.70
ณ b[ ธันวาคม
รวมทั!งสิ!นเป็ นเงิน
2,950,000 2,690,000 260,000 9.67
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$งค่าสอบบัญชีในปี 2563 ที$เพิม$ ขึ!นเป็ นจํานวน 260,000.- บาท เนื$องจากบริ ษทั
ฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ ที$มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ที$เพิม$ มากขึ!น ประกอบกับมาตรฐานบัญชีใหม่
รวมทั!งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที$เพิม$ มากขึ!นทําให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีและ
กฎเกณฑ์ที$เพิม$ ขึ!น ส่งผลให้ชวั$ โมงการทํางานของผูส้ อบบัญชีเพิม$ มากขึ!น ดังนั!นจึงถือว่าเป็ นราคาที$เหมาะสม และขอเสนอต่อที$
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ$ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั!งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ทั!ง 4 ท่าน ด้วยค่าตอบแทน 2,950,000
บาท จึงขอให้ที$ประชุมพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม
ที$ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั!งผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด คือ นางสาวสมใจ คุณปสุต หรื อ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิZวาณิ ชย์ หรื อ นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ หรื อ นางสาวรรณวิไล เพชรสร้าง เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั
ฯ ในปี 2563 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินทั!งสิ!น :,950,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื$นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย 227,010,956 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสี ยงทั!งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที$มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี –
งดออกเสี ยง
- ไม่มี –
บัตรเสีย
- ไม่มี –
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วาระที J พิจ ารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ท่านประธานได้สอบถามที$ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื$ องอื$นๆ เพื$อพิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื$ องอื$นใดให้ที$ประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม

อาสาพิทกั ษ์สิทธิ - ทําไมผลประกอบการจากการรับประกันภัยในปี 2562 จึงขาดทุน
คุณจีรพันธ์
- สาเหตุทผี$ ลประกอบการจากการรับประกันภัยขาดทุน เกิดจาก 2 ส่วน คือ
1. ปี 2562 ประเทศไทยประสบปั ญ หาภัย แล้งและภัย นํ!า ท่ วม บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษ ทั ที$ ร่ วมโครงการรั บ
ประกันภัยข้าวนาปี ที$สมาคมประกันวินาศภัยเป็ นผูป้ ระสานงานกับภาครัฐโดยสํานักงานเศรษฐกิ จการ
คลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื$อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่ งผลให้โครงการดังกล่า วมี
อัตราค่าสินไหมทดแทนสู งกว่า 2 เท่าของเบี!ยประกันภัยรับ
2. จากสภาพการแข่งขันของตลาดประกันภัยรถยนต์ ทําให้ทางบริ ษทั ต้องมีการปรับอัตราเบี!ยประกันภัยลง
เพื$อรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด รวมทั!งมีคา่ ใช้จ่ายในการส่งเสริ มการขายและการบริ การที$สูงขึ!น จึงมี
ผลทําให้ทางบริ ษทั มีผลตอบแทนจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลงเมื$อเทียบกับปี ที$ผา่ นมา แต่อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั ฯเน้นที$จะเพิ$มประสิ ทธิ ภาพในการรับชําระเบี!ยประกันภัย ซึ$ งทําให้บริ ษทั ฯสามารถนําไป
ลงทุน เพื$อสร้างผลตอบแทนที$เพิม$ มากขึ!น ทดแทนผลประกอบการจากการรับประกันภัย
อาสาพิทกั ษ์สิทธิ - ในปี 2563 มีแผนงานอย่างไร
คุณจีรพันธ์
- แผนงานในปี 2563
1. เนื$องจากการประกันภัยข้าวนาปี เป็ นโครงการของรัฐบาลที$ให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร และบริ ษทั ฯ
เป็ นหนึ$ งในบริ ษ ทั ที$ เข้า ร่ ว มตั!งแต่เมื$ อ เริ$ มก่ อตั!งโครงการ ซึ$ งบริ ษทั ฯ เห็ นถึ งความสําคัญ ของการ
สนับสนุนเกษตรกรให้มีความมัน$ คง บริ ษทั ฯ จึงยังคงเข้าร่ วมโครงการข้าวนาปี สําหรับปี ผลิต 2563 โดย
ทางบริ ษทั ฯได้ปรับลดสัดส่ วนลง และจัดให้มีการทําประกันภัยต่อมากขึ!น เพื$อเป็ นการกระจายความ
เสี$ ยง แต่อย่างไรก็ตามผลของการรับประกันภัยพืชผลนี! จะขึ!นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
เป็ นหลัก ซึ$ งที$ผา่ นมา มีบางปี ที$ผลประกอบการจากโครงการข้าวนาปี มีอตั ราค่าสิ นไหมทดแทนที$ต$ าํ
เช่นปี 2561 เป็ นต้น
2. ด้านการประกันภัยรถยนต์ เนื$องจากยังคงมีการแข่งขันที$สูงอยู่ บริ ษทั ฯจึงมีกลยุทธ์ที$ตอ้ งเปลี$ยนวิธีการ
ในการแข่งขันจากเดิมที$เน้นการแข่งขันด้านราคา มาเน้นด้านรู ปแบบการประกันภัย โดยในปี ที$ผา่ นมา
บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันภัยที$นาํ เทคโนโลยีมาใช้กบั การประกันภัยดีเด่น เนื$องจากเป็ นบริ ษทั
ฯ แห่งเดียวที$มีการรับประกันภัยรถยนต์ในรู ปแบบที$ผเู ้ อาประกันภัยสามารถ เปิ ด ปิ ด ความคุม้ ครองตาม
เวลาที$ใช้รถประกัน ซึ$งถือเป็ นกลยุทธ์ของบริ ษทั ที$เน้นนวัตกรรม
อาสาพิทกั ษ์สิทธิ - การที$ CEO เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื$น จะส่งผลต่อการทํางานอย่างไรหรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- เนื$องจากบริ ษทั ทีด$ าํ รงตําแหน่งกรรมการ ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) หรื อ
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บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที$ประกอบธุ รกิ จประกันวินาศภัยที$ไม่ได้มีการ
แข่งขันโดยตรงกับการประกันวินาศภัยที$บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการอยู่ การไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั
ดังกล่าวถือเป็ นประโยชน์ในการสนับสนุนภาคธุรกิ จประกันวินาศภัยโดยภาพรวม และเป็ นผลประโยชน์
ทางอ้อมกับธุรกิจที$บริ ษทั ฯ ดําเนินการอยู่
อาสาพิทกั ษ์สิทธิ - การตั!งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ขัดต่อประกาศ กลต. หรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- การเสนอแต่งตั!งผูส้ อบบัญชีน! นั บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามประกาศของสํานักงาน กลต.อย่างถูกต้อง และ
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ก็ตอ้ งมีการตรวจสอบแล้ว จึงได้รับเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ต่อไป
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒั นา - การแพร่ ระบาดของ COVID-1v และการรักษาระยะห่าง หรื อ Social Distancing ส่งผลให้ Loss
Ratio ของรถยนต์ลดลงหรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- มีแนวโน้มจะลดลงสําหรับค่าสิ นไหมรถยนต์ แต่ในระยะ : สัปดาห์แรกที$มีการใช้มาตรการให้
ประชาชนอยูบ่ า้ น บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนการแจ้งอุบตั ิเหตุที$เกิดจากจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนที$ลดลง แต่มีคา่
สิ นไหมรถยนต์ที$สูงขึ!น เนื$องจากผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์ประเภท [ ที$ไม่ได้ใช้รถยนต์ มีการนํารถมาแจ้ง
ซ่อมเพือ$ ปรับปรุ งสภาพรถ ในจํานวนที$เพิม$ มากขึ!น แต่หลังจากเข้าสู่สัปดาห์ที$ b จํานวนอุบตั ิเหตุและค่า
สิ นไหมรถยนต์เริ$ มลดลงตามลําดับ แต่อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์ตอ่ ไปเป็ นระยะ
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒั นา - ประกันรถยนต์เปิ ด-ปิ ด ทําให้ Loss Ratio สูงขึ!นกว่าปกติหรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- ประกันรถยนต์เปิ ด-ปิ ด ไม่ได้มี Loss Ratio สูงกว่าปกติ แต่สาเหตุที$ทาํ ให้เห็นว่า มี Loss Ratio ที$สูง
เนื$องจากธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็ นธุรกิจที$มีความยืดหยุน่ ต่อราคาสูงมาก จึงความจําเป็ นในการใช้
ราคามาเป็ นเครื$ องมือทางการตลาดที$ทาํ ให้ผบู้ ริ โภครู ้จกั ประกันรถยนต์เปิ ด-ปิ ด ซึ$งบริ ษทั ฯ มัน$ ใจว่าหาก
ผูบ้ ริ โภคได้ลองใช้ประกันรถยนต์เปิ ด-ปิ ด แล้วก็จะมีความมัน$ ใจในผลิตภัณฑ์และเลือกที$จะใช้บริ การ
ต่อไป
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒั นา - ขอทราบเป้าหมายการเติบโตเบี!ยประกันภัย Yield การลงทุน พอร์ตการลงทุน (Port Size) ของปี 2563
คุณจีรพันธ์
- เบื!องต้นบริ ษทั ฯ ตั!งเป้าหมายว่าอัตราเบี!ยประกันภัยในปี 2563 น่าจะเติบโต แต่เนื$องจากสถานการณ์
ปั จจุบนั อาจส่ งผลให้เบี!ยประกันภัยติดลบบ้าง จากการทําวิจยั ของบริ ษทั ไทยรับประกัยภัยต่อ จํากัด
(มหาชน) มีความเห็นว่า หากรายได้ประชาชาติของประเทศที$คาดว่าจะติดลบประมาณร้อยละ 5 ในปี นี!
จะส่งผลให้เบี!ยประกันภัยรับภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยติดลบได้ถึงร้อยละ 10 เมื$อเทียบกับปี ที$
ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามการที$รัฐบาลอนุมตั ิค่าเบี!ยประกันภัยสําหรับโครงการข้าวนาปี ในปี ผลิต 2563
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที$ 21 เมษายน ที$ผา่ นมาในจํานวน :,v\\ ล้านบาท ซึ$ งจะส่ งผลทําให้
เบี!ยประกันวินาศภัยทั!งอุตสาหกรรมติดลบน้อยลง สําหรับเป้าหมายการเติบโตเบี!ยประกันภัยของทาง
บริ ษทั นั!น เมื$อปลายปี 2562 บริ ษทั คาดการณ์วา่ ในปี 2563 จะมีเบี!ยประกันภัยรับเพิ$มขึ!นประมาณ 500
ล้านบาท หรื อร้อยละ 11% แต่จากสถานการณ์ปัจจุบนั คาดว่าอาจจะมีการเติบโตตํ$ากว่าที$คาดการณ์ไว้
ส่ วนด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ในปี นี! คงไม่สามารถหลี กเลี$ ยงผลกระทบได้ จากความผัน
ผวนของตลาดเงินและตลาดทุน โดยจากการวิจยั ของบริ ษทั ไทยรั บประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
คาดการณ์วา่ มูลค่าทรัพย์สินลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย อาจลดลงถึง 40,000 ล้านบาท จากมูลค่า
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ทั!งสิ! น 290,000 ล้า นบาท ส่ ว นผลตอบแทนจากการลงทุ น ของธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย ทั!ง ระบบมี
แนวโน้มดิดลบประมาณ ร้อยละ 12 – 13 ซึ$งจะต้องติดตามการคาดการณ์ตอ่ ไป
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒั นา - บริ ษทั ฯ จะมีการรับประกันภัย COVID-19 หรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- บริ ษทั ฯ ได้รับการติดต่อจากหลายหน่วยงานให้นาํ เสนอการทําประกันกรมธรรม์ COVID-19 แต่จาก
การวิเคราะห์และวิจยั จากข้อมูลที$มี ทั!งจากกระทรวงสาธารณสุขและสํานักข่าวต่างๆแล้ว พบว่ามีความ
เสี$ ยงสู งและไม่มีสถิติที$ชดั เจน รวมทั!งบริ ษทั ฯไม่สามารถจัด หาบริ ษทั รั บประกันภัยต่อ เพื$อกระจาย
ความเสี$ ยงได้ บริ ษทั ฯจึงพัฒนา กรมธรรม์ COVID-19 ที$มีรูปแบบเฉพาะคุม้ ครองบางกรณี เช่น กรณี
โคม่าเท่านั!น เป็ นต้น โดยไม่ได้นาํ เสนอความคุม้ ครองบางประเภท เช่น ความคุม้ ครองในลักษณะ เจอ
จ่าย จบ เป็ นต้น เพือ$ กําหนดความเสี$ยงภัยให้เหมาะสมกับข้อมูลทางสถิติที$มีในตลาด
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒั นา - เนื$องจากบริ ษทั ฯ มีหน่วยลงทุนค่อนข้างเยอะ (`_%) ขอสอบถามว่าเป็ นหุน้ กี$เปอร์เซ็นต์ และต้องมีการ
mark to market หรื อไม่ และ หุน้ ทุนที$ถืออยู่ o[[ ล้านบาท จะต้อง mark to market หรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- หน่วยลงทุนมีส่วนที$เป็ นหุ้นอยูป่ ระมาณร้อยละ 37 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณวันสิ! นปี ซึ$ งจะมีการวัด
มูลค่าตลาด ตามวิธีการมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี ส่วนหุน้ ทุน 411 ล้านบาท มี
ส่ วนที$ตอ้ งวัดมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ในงบกําไรขาดทุน อยูท่ ี$ 408 ล้านบาท จากที$จดั
ประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื$อค้า และเงินลงทุนเผื$อขาย ส่ วนเงินลงทุนทัว$ ไปจะถูกบันทึกตามมูลค่าใน งบ
การเงิ นด้ว ยราคาต้นทุ นไม่ ไ ด้ก าํ หนดมู ล ค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ซึ$ งเป็ นไปตามวิธีก าร
ประเมินมูลค่าของมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบนั
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แจ้งต่อที$ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 27/2563 นี! ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบ
วาระแล้ว เมื$อไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม$ เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที$ได้เข้าร่ วม
ประชุม และได้ให้ขอ้ คิดเห็นที$เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.
ลงชื$อ
(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
ประธานที$ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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