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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั งที# 26/2562 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื#อวนัจนัทร์ที# 29  เมษายน  2562 ณ หอ้งประชุมชั น 6 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เลขที# 71 
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                 22           ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้              41,286,107   หุน้  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม             21            ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้             202,114,048                 หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ  43 ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้                  243,400,155         หุน้   
คิดเป็นร้อยละ    80.33     ของจาํนวนหุ้นทั งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ# งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ที# 29 ซึ#งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั งหมด   
เริ#มประชุมเวลา     15.12   น. 
 นายชลอ เฟื# องอารมย ์ทาํหนา้ที#เป็นประธานในที#ประชุม  

เลขาที#ประชุมไดแ้จง้ตอ่ที#ประชุมถึงวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยประธานจะเป็นผูส้อบถาม
ความเห็นจากที#ประชุมเพื#อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที#ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กมือ 
จะมีเจา้หน้าที#รับบตัรลงคะแนนและดาํเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที#ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง
ดงักล่าวออกจากจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ที#เขา้ร่วมประชุมทั งหมด และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัที หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยก
มือ จะถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติเห็นชอบกบัวาระที#นาํเสนอ 

สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ# งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามที#ผู ้
มอบฉนัทะกาํหนด 

ที#ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั งที# 26/2562 และคุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดแ้นะนาํคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที#เขา้ร่วมประชุมในครั งนี ดงัรายนามตอ่ไปนี  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที#เขา้ร่วมประชุม  8 ท่าน จาก 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 89 ไดแ้ก่ 
1. นายชลอ เฟื# องอารมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 
4. นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี กรรมการอิสระ  
5. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ประธานเจา้หนา้ที#บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และ กรรมการลงทุน 
6. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ   กรรมการผูอ้าํนวยการ, CFO  และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   
 



[Type text] 
 

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที#เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 5   ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายประพิทย ์ธีระประยติุ        รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายสุรพงษ ์ธีราวทิยางกรู  รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
5. นางสาวสรีพร แสงศิริตระกลู ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ#งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที#เขา้ร่วมประชุม จาํนวน   2 ท่าน 

ไดแ้ก่  
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต     หุน้ส่วน 
2.นายพีรวชิญ ์บุญศิริวทิย ์    ผูจ้ดัการ        
จากนั นประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั 

ดงัตอ่ไปนี  
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 25 ประจาํปี 2561 เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2561 
 ท่านประธาน ขอใหที้#ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ครั งที# 25/2561 ประชุมเมื#อ
วนัที# 20 เมษายน 2561  ซึ#งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้   

จึงขอใหที้#ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ  พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี  
 เห็นดว้ย  243,400,155 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 

วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 
 ท่านประธาน  ไดแ้จง้กบัที#ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปีที#ผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ประจาํปี ที#ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น ซึ# งไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงขอให้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล   กล่าว
สรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 ดงันี  
                                                                                              ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

    
งบการเงินรวม 

เปลี#ยนแปลงร้อยละ 
2561 2560 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 3,219.83 2,737.64 17.61 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (2,633.42) (2,378.68) 10.71 
กาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้าย
ดาํเนินการ 

586.41 358.96 63.37 
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คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (480.98) (426.21) 12.85 
กาํไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั 105.43 (67.25)  256.78 
รายไดจ้ากการลงทุน 23.22 92.73 -74.96 

รายไดอื้#น 7.30 6.30 15.87 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 135.95 31.78 327.78 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        (25.27) 0.34 7,532.35 

กาํไรสาํหรับปี 110.68 32.12 244.58 
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 3,219.83 ลา้นบาท เพิ#มขึ น 482.19 ลา้นบาท 

คิดเป็น 17.61% ประกอบดว้ย เบี ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายได ้และรายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัตอ่ 
โดยส่วนใหญเ่พิ#มขึ นจากงานรถยนต ์ซึ#งเป็น Port หลกัของกลุ่มบริษทั ซึ#งมีจาํนวน 536.36 ลา้นบาท เพิ#มขึ นจากปีก่อน
ประมาณ 24.22% ในส่วนของคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน เพิ#มขึ น 254.74 ลา้นบาท 
หรือ 10.71% โดยส่วนใหญเ่พิ#มขึ นจากงานรถยนต ์ซึ# งมีจาํนวน 301.14 ลา้นบาท เพิ#มขึ นจากปีก่อนประมาณ 14.90% 
ส่งผลให้ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 586.41 ลา้น
บาท เพิ#มขึ น 63.37% เนื#องมาจากการที#บริษทัฯ นาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการคิดคน้ออกแบบผลิตภณัฑ์ เพื#อให้
อาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยั  ควบคู่ไปกบักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่ง
ต่อเนื#อง ทาํให้บริษทัมีผลกาํไรจากการรับประกนัภยัเพิ#มขึ นจากปีที#ผา่นมา สําหรับค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ในปี 
2561 เพิ#มขึ นจากปี 2560 ประมาณ 54.77 ลา้นบาท คิดเป็น 12.85% ส่งผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรจากการรับ
ประกนัภยัทั งสิ น เพิ#มขึ น 172.68 ลา้นบาท หรือ 256.78%  

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ# งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ#งนอกจากรายไดจ้ากการรับ
ประกนัภยั โดยมีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื#นของคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยในปี 2561 มีรายไดจ้ากการลงทุน 23.22 ลา้นบาท ลดลง 74.96% 
เนื#องจากในระหวา่งปี บริษทัไดมี้การขายเงินลงทุนบางรายการที#มีผลการดาํเนินงานไม่ค่อยดีมากนกั หลกัๆคือหน่วย
ลงทุน รวมทั งการปรับมูลค่าเงินลงทุน ของหลกัทรัพยที์#จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเพื#อคา้ ให้ปรับเป็นมูลค่ายติุธรรม 
ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ#งเป็นไปตามสภาวะตลาดการลงทุนในประเทศไทย โดย ณ สิ นปี
ที#ผา่นมา ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปิดที# 1,548.37 จุด ลดลงจากปี 2560 ที# 1,753.71 จุด 

รายไดอื้#น ปี 2561 เพิ#มขึ น 15.87% เนื#องจากในปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนจากการแปลงอตัราแลกเปลี#ยน
ของเงินฝากธนาคารในประเทศลาว ซึ#งเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมในการจดัตั งบริษทัในลาวร่วมกบัผูถื้อหุน้ใน
ประเทศลาว โดยมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยนประมาณ 3.20 ลา้นบาท นอกจากนี  ในปี 2561 บริษทัมีรายได้
คา่บริการจากบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัลดลง 3.34 ลา้นบาท เนื#องจากบริษทักลางฯ มีการปรับอตัราการจ่ายต่อ
กรมธรรมใ์หก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัทั งหมดลดลงจากปีก่อนๆ 

จากรายการเปลี#ยนแปลงของรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน รายไดจ้าก
การลงทุน และรายไดอื้#นที#เกิดขึ นในปี 2561 ส่งผลใหบ้ริษทั และบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2561 
ทั งสิ น 135.95 ลา้นบาท เพิ#มขึ น 104.17 ลา้นบาท พร้อมทั งมีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2561 ประมาณ 25.27 
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ลา้นบาท ในขณะที#ปี 2560 บริษทัมีรายไดท้างภาษี 0.34 ลา้นบาท ทาํใหใ้นปีปัจจุบนั มีคา่ใชจ่้ายทางภาษีเพิ#มขึ น 25.61 
ลา้นบาท  

ดงันั น ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 110.68 ลา้นบาท เพิ#มขึ นจากปี 2560 ประมาณ 
78.56 ลา้นบาท 

ในปี 2561  บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั  ดงันี  
 1. รางวลัสร้างสรรคน์วตักรรมเทคโนโลยปีระกนัภยัดีเด่น จากสาํนกังาน คปภ ในงานสปัดาห์ 
   ประกนัภยั ประจาํปี 2561 
2. องคก์รนวตักรรมยอดเยี#ยม ประจาํปี 2561  จากโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวตักรรมสาํหรับ 
    ผูป้ระกอบการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

          จึงขอใหที้#ประชุมรับทราบและมีมติรับทราบและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง     ปี 2560 ขาดทุนจากการรับประกนัภยั 67.25 ลา้นบาท เกิดจากอะไร 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ในปี 2560 การขาดทุนจากการรับประกนัภยั เป็นผลตอ่เนื#องมาจากการรับประกนัภยั  

บางประเภท ที#มีค่าสินไหมสูง ซึ# งบริษทัฯ ทราบปัญหามาตั งแต่ปี 2559 ต่อเนื#องมาในปี 
2560 ซึ#งทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรจากการรับประกนัภยัลดลง ปี 2560 บริษทัฯ จึงไดน้าํขอ้มูล
ต่างๆ มาพิจารณาเพื#อทาํการปรับ port การรับประกนัภยั โดยเฉพาะประกนัภยัรถยนต์
บางประเภท ซึ#งส่งผลใหปี้ 2561 บริษทัฯ มีกาํไรเพิ#มมากขึ น 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง   รายไดจ้ากการลงทุน ปี 2561 คิดเป็น 23.22 ลา้นบาท ในขณะที#ปี 2560 คิดเป็น 92.73 
ลา้นบาท มีความแตกตา่งมากเกิดจากอะไร  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ เกิดจากการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิโดยให้สะทอ้นราคาตลาดที#เป็นธรรม หรือการ 
mark to market  โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ของปี 2561 จะเห็นวา่มูลคา่หลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยล์ดลง ทาํให้บริษทัฯ ตอ้ง mark to market ตามมาตรฐานบญัชีทาํให้กาํไรจาก
การลงทุนหายไป โดยเมื#อเทียบกบั ไตรมาส 4 ของปี 2560 ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด
ไม่ไดห้ายไปมากเท่ากบัปี 2561 โดยสรุปกาํไรจากการลงทุนที#ลดน้อยลง เกิดจากการ 
mark to market 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง     การรับประกนัภยัประเภทอื#นนอกจากรถยนตข์องบริษทัฯ มีสดัส่วนเป็นเปอร์เซ็นต ์
เท่าไร บริษทัฯ ควรปรับสดัส่วนการรับประกนัภยั non motor ใหม้ากขึ นหรือไม่ เพื#อที#
บริษทัฯ จะไดมี้ผลประกอบการที#ดียิ#งขึ น 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ สดัส่วนการรับประกนัภยัประเภทอื#นๆ นอกจากรถยนตข์องบริษทัฯ อยูที่#ประมาณ ร้อย
ละ  20  ถึง  25  ซึ# ง ถือ เ ป็นสัด ส่วนการ รับประกันภัยรถยนต์ที# อาจจะมากกว่า
ภาคอุตสาหกรรม เล็กน้อย เนื#องจากในตลาด สัดส่วนการรับประกนัภยัรถยนต์จะอยูที่#
ประมาณร้อยละ 60 – 65  
หลงัจากปี 2554 อตัราเบี ยประกนัภยั non motor มีการปรับลดลงค่อนขา้งมาก ทาํให้มี
กาํไรเหลือไม่มากเท่าไรนัก จึงต้องเลือกประเภทการรับประกนัภยัโดยพิจารณาจาก
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ความสามารถของบริษทัฯ และในปี 2560 อาจมีการรับประกนัภยั non motor บางส่วนที#
มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ# งบริษทัฯ ไม่ได้เขา้ไปมีส่วนในการรับประกนัภยั
ประเภทนั นมากนกั 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง   หากดูผลประกอบการยอ้นหลงั บริษทัฯ ไม่ไดมี้เบี ยประกนัภยัรับที#เติบโตมาก และหาก
มองยอ้นกลบัไป 3-5 ปี บริษทัฯ ก็มีส่วนที#ขาดทุนจากการรับประกนัภยั แตใ่นปีที#ผา่นมา 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัที#เติบโตขึ นถึง 17 เปอร์เซ็นต์ อะไรเป็นสาเหตุให้
กาํไรจากการรับประกนัภยัเพิ#มมากขึ นอยา่งมีนยัสาํคญั 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ การเติบโตของกาํไรจากการรับประกนัภยัของบริษทัฯ ไม่ไดเ้กิดขึ นภายในปีเดียว แตเ่ป็น
การดาํเนินงานที#สะสมมา โดยบริษทัฯ ไดน้ําเอาขอ้มูลสถิติการจากรับประกนัภยัมา
วเิคราะห์และเลือกตลาดและช่องทางการรับประกนัภยัที#เหมาะสม 
ส่วนในปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรจากการรับประกนัภยัเพิ#มมากขึ นนั น ส่วนแรกเกิดจาก
บริษทัฯ มีการออกผลิตภณัฑ์นวตักรรม ซึ# งทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัด้านนวตักรรม 
โดยผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นการพฒันาผลิตภณัฑที์#ตอ่เนื#องมาจากปี 2560 ทาํใหมี้ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากขึ น และบริษทัฯ สามารถเลือกรับลูกคา้ที#มีความเสี#ยงภยัที#ดีเขา้มาใน 
port การรับประกนัภยัของบริษทัฯ มากขึ น อีกส่วนหนึ# งคือบริษทัฯ สามารถวิเคราะห์
ตลาดที#มีผลตอบแทนการประกนัวินาศภยัที#ดี และใชก้ลยุทธ์ เขา้ไปเจาะตลาดในส่วน
นั น ซึ# งการดาํเนินการดงักล่าวก็ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ เพิ#มขึ นดว้ยเช่นกนั แต่
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ จะพยายามรักษาสัดส่วนของการรับประกนัภยัที#ทาํให้บริษทัฯ มี
ผลตอบแทนที#ดีตอ่ไป  

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง   ในปีที#ผา่นมาบริษทัฯ มีการเติบโตของเบี ยประกนัภยัรับ และการควบคุม loss ratio ที#
คอ่นขา้งตํ#า ในปีนี บริษทัฯ จะสามารถรักษาเกณฑด์งักล่าวไวไ้ดต้อ่ไปหรือไม่ 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ การเติบโตของเบี ยประกนัภยัรับ และการควบคุม loss ratio ใหต้ ํ#าถือเป็นนโยบายของทุก
บริษทัประกนัวนิาศภยั บริษทัฯ ก็พยายามอยา่งเตม็ที# ที#จะรักษาเกณฑด์งักล่าวไว ้โดยใช้
กลยทุธ์ และการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นสาํคญั  

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง   รายไดจ้ากการลงทุนในปี 2561 ที#ลดลงมาก นอกจากเหตุผลจากสภาวะความผนัผวนของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ มีสาเหตุมาจากอะไรอีกที#ทาํใหผ้ลตอบแทนตํ#าลงกวา่ปกติมาก 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ สาเหตุที#ทาํใหเ้ห็นวา่สดัส่วนรายไดจ้ากการลงทุนลดนอ้ยลงมีเหตุผลมาจาก 2 ส่วน ส่วน
แรกเกิดจากสัดส่วนการเติบโตของรายไดจ้ากการรับประกนัภยัในปีที#ผ่านมามีมากขึ น
กว่าปีก่อนๆ  ทําให้เมื#อเทียบเคียงแล้วจะเห็นว่าเป็นสัดส่วนรายได้จากการลงทุน
เทียบเคียงกบัรายไดจ้ากการรับประกนัภยัที#นอ้ยลงกวา่ปีก่อน  อีกส่วนหนึ#งเกิดจากการ 
mark to market ในช่วงปลายปีตามมาตรฐานทางบญัชี ที#ทาํให้เห็นวา่รายไดจ้ากการ
ลงทุนลดลง ทั งๆที#บริษทัฯไม่ไดมี้การขายสินทรัพย ์ซึ# งการ mark to market ถือเป็น
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สาเหตุสาํคญัที#ทาํให้เห็นวา่รายไดจ้ากการลงทุนของบริษทัฯ มากขึ นหรือนอ้ยลงในแต่
ละปี  

อาสาพิทกัษสิ์ทธิe    รายไดจ้ากจากประกนัภยัทางทะเล ลดลงกวา่ร้อยละ 20 สาเหตุเกิดจากอะไร จะมีวิธีการ
แกไ้ขหรือไม่ 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ในปี 2561 เบี ยประกนัภยัประกนัภยัทางทะเลลดน้อยลง ในขณะที#กาํไรจากการรับ
ประกันภยัทางทะเลเพิ#มขึ น เนื#องจากบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกนัภัยบางงานได้
เนื#องจากการแขง่ขนัทางเบี ยประกนัภยั ทาํใหเ้บี ยประกนัภยัลดลง แต่ บริษทัฯ ไดเ้ลือกที#
จะรับประกนัภยับางรายที#ทาํใหบ้ริษทัฯ เกิดกาํไรมากขึ น 

อาสาพิทกัษสิ์ทธิe       Retention ratio หมายถึงอะไร เหตุใดในปี 2561 ถึงอยูที่#ร้อยละ 78.49  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ Retention ratio เป็นสัดส่วนเบี ยประกนัภยัรับโดยตรงของบริษทัเทียบเคียงกบัการ

ประกนัภยัตอ่ สาเหตุที#ลดลงเนื#องจากในปีที#ผา่นมาบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัฯ 
มีความสามารถที#จะรับเสี#ยงภยัไดม้ากขึ น จึงมีการทาํประกนัภยัตอ่ลดลงเลก็นอ้ย 

อาสาพิทกัษสิ์ทธิe    รายไดจ้ากการลงทุนที#ลดลง สาเหตุหลกัเกิดจากการ mark to market ของหน่วยลงทุน 
บริษทัฯ สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนไดห้รือไม่ จะไดมี้ความผนัผวน
ลดนอ้ยลง 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ รายไดห้ลกัของธุรกิจประกนัภยัมาจากการลงทุน บริษทัฯ เล็งเห็นวา่ความเป็นไปไดใ้น
การปรับอัตราดอกเบี ยมีไม่มาก จึงหาช่องทางในการสร้างรายได้ในการลงทุนใน
หลกัทรัพยข์องตลาดทุน แต่เนื#องจากบริษทัฯ อาจไม่มีความชาํนาญมากพอจึงเลือกที#จะ
ลงทุนในหน่วยลงทุน โดยเห็นว่าผูบ้ริหารหน่วยลงทุนน่าจะมีประสบการณ์ด้านการ
ลงทุนมากกวา่บริษทัฯ แตก็่มีความเสี#ยงเรื#องความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย  

 อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การลงทุนของ สํานักงาน คปภ. ที#ให้
ลงทุนในประเภทตา่งๆ ตามสดัส่วนที#กาํหนด 

มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัฯในรอบปี 2561 ตามที#เสนอ 
หมายเหต ุ ในระหวา่งวาระนี มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิ#ม 2 ท่าน จาํนวนหุน้ 727,800 หุน้ 
 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนปี 2561 สิ"นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 
ท่านประธาน ขอใหที้#ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ซึ#งผา่น

การตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษทัฯแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครั งนี  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที#ไดรั้บการรับรองจาก
ผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม  

เปลี�ยนแปลงร้อยละ ปี 2561 ปี 2560 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 229.77 240.64 -4.52 
เบี ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 523.28 483.83 8.15 
สินทรัพยแ์ละลูกหนี จากการประกนัภยัตอ่ 623.58 527.96 18.11 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,269.46 3,040.24 7.54 
ที#ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 317.22 292.11 8.60 
อื#นๆ 686.13 636.88 7.73 

รวมสินทรัพย์  5,649.44 5,221.66 8.19 

เจา้หนี บริษทัประกนัภยัตอ่ 506.56 507.55 -0.20 
สาํรองและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,171.20 1,168.30 0.25 
สาํรองเบี ยประกนัภยั 1,964.52 1,657.14 18.55 
อื#นๆ 754.51 705.92 6.88 

รวมหนี"สิน  4,396.79 4,038.91 8.86 

ส่วนของเจ้าของ   1,252.65 1,182.75 5.91 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพย ์5,649.44 ลา้นบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 229.77 ลา้นบาท คิดเป็น 
4.07%  มีสินทรัพยล์งทุนซึ#งประกอบดว้ย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี  ตราสารทุน พนัธบตัร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และเงิน
ลงทุนอื#น จาํนวน 3,269.46 ลา้นบาท คิดเป็น 57.87%  สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ และเบี ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 1,146.86  
ลา้นบาท คิดเป็น  20.30%  ที#ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพยสิ์นอื#นจาํนวน 1,003.35  ลา้นบาท คิดเป็น 17.76% 

ดา้นหนี สิน บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนี สินรวม 4,396.79 ลา้นบาท รายการที#สําคญัเป็นหนี สินจากสัญญาประกนัภยั 
จาํนวน 3,135.72 ลา้นบาท นอกจากนี ยงัมีรายการหนี สินจากการประกนัภยัตอ่และหนี สินอื#นจาํนวน  1,261.07 ลา้นบาท 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน  1,252.65  ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 110.68 ลา้นบาท 
และมีผลต่างจากการแปลงมูลค่างบการเงิน กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย รวมทั งจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี#ยวกบัผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย จาํนวนทั งสิ น (19.58)  ลา้นบาท โดยมี
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 16.16 ลา้นบาท  
 บริษทัฯ มีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 
ร้อยละ 403.03 ซึ#งเกินกวา่อตัราที#กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่ากบัร้อยละ 140 คิดเป็นประมาณ 2.88   เท่า 
          ดา้นการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น ในปี 2562 บริษทัฯ ครบกาํหนดตอ้งยื#นขอทบทวนการรับรองการเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต 
 จึงขอใหที้#ประชุมพิจารณา พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
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ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง การลงทุนในบริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั มีผลการดาํเนินงานเป็น
อยา่งไร  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ บริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั เป็นบริษทัประกนัวนิาศภยั ที#จดทะเบียนใน
ประเทศลาว ซึ# งบริษทัฯ ถือหุ้นอยูร้่อยละ 70 ไดเ้ริ#มดาํเนินการแลว้โดยมีพื นที#
การบริการในเวยีงจนัทร์เป็นหลกั โดยในปี 2561 บริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั 
จาํกดั มีสัดส่วนการรับประกนัภยั คือ ประกนัภยัรถยนต์ 55% ประกนัภยั
เบ็ดเตล็ด ได้แก่ IAR, ประกนัภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกนัภยัการ
เดินทาง 41% ประกนัอคัคีภยั 5% 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง ที#ผา่นมาผลประกอบการในบริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั ยงัขาดทุนอยู ่
บริษทัฯ จะมีจุดคุม้ทุนเมื#อไร  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ บริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั เพิ#งเริ#มดาํเนินกิจการในช่วงกลางปี 2560 
ดงันั นในปี 2561 บริษทัฯจึงมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 4.7 ลา้นบาท โดยมี
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2.8 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดเ้บี ยประกนัภยัที#
ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ และรายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ ซึ# งมีค่าใชจ่้ายในการรับ
ประกนัภยั (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน) 3.5 ลา้นบาท ส่งผลให้มีผล
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 0.7 ลา้นบาท  และเมื#อพิจารณารวม
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานซึ#งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื#อมราคาแลว้นั น บริษทัมีผล
ขาดทุนจากการรัประกนัภยั 7.6 ลา้นบาท นอกจากนี  บริษทัฯมีรายไดห้ลกัส่วน
หนึ#งมาจากการลงทุน โดยในปี 2561  บริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุน 3.0 ลา้น
บาท ซึ#งเป็นรายไดด้อกเบี ยจากเงินฝากธนาคาร 
การที#จะมีจุดคุม้ทุนของ บริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั อาจทาํไดไ้ม่ 
รวดเร็วนกั เนื#องจากบริษทัฯ ตอ้งมีการบริหารความเสี#ยงหลายดา้น บริษทัฯ จึง
เน้นที#จะใช ้ บริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั เป็นการให้บริการลูกคา้ของ
บริษทัฯ ที#เดินทางไปยงัประเทศลาว เพื#อให้มีมาตรฐานในการบริการแบบ
เดียวกนัและสามารถตรวจสอบการใหบ้ริการได ้ 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง    สดัส่วนการลงทุนในสินทรัพยต์า่งๆ ของบริษทัฯ มีเท่าไรบา้ง 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย ์ต่างๆ ของบริษทัฯเป็นไปตามประกาศการ

ลงทุนประกอบธุรกิจอื#นของสํานักงาน คปภ. โดยในปี 2018 บริษัทฯและ
บริษทัย่อยมีสินทรัพยล์งทุน ทั งสิ น 3,269 ลา้นบาท โดยในจาํนวนดังกล่าว 
แบ่งเป็นเงินฝากธนาคาร 6.2% พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 21.0%  ตรา
สารหนี  13.3% ตราสารทุน 10.6% หน่วยลงทุน 48.7% และเงินให้กูย้ืม 0.2% 
อยา่งไรก็ตามหากพิจารณากลุ่มสินทรัพยล์งทุนทั งหมด ดว้ยการพิจารณาจัด
กลุ่มหน่วยลงทุนร่วมดว้ย แบ่งเป็น เงินฝากธนาคาร 14.9%, พนัธบตัรรัฐบาล
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และรัฐวสิาหกิจ 30.1%, ตราสารหนี  29.0% ตราสารทุน 25.7% และเงินให้กูย้ืม 
0.3% 

มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมมีมติอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี   
 เห็นดว้ย  244,127,955 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 

 วาระที� 4  พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร และ อนุมตัเิงนิปันผล  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ขอเสนอตอ่ที#ประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ที# 34 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ#งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้
มี) จนกวา่ทุนสํารองนี จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ#งบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้
เรียบร้อยแลว้เป็นเงิน  30.3 ลา้นบาท คณะกรรมการของบริษทัฯจึงมีมติเสนอวา่ เนื#องจากเงินทุนสาํรองของบริษทัฯมีเท่ากบัจาํนวน
ที#กาํหนดตามขอ้บงัคบั จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรอง   

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
โดยในรอบปี 2561 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดป้ระมาณ 115.37 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้น
เพื#อพิจารณาอนุมติัใหจ่้ายปันผล จากผลการดาํเนินงานในปี 2561 ในอตัราหุน้ละยี#สิบสตางค ์รวมมูลค่าทั งสิ น 60,600,000 บาท  
(หกสิบลา้นหกแสนบาทถว้น) ทั งนี การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที#ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 52.53 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินได ้ซึ#งเป็นอตัราที#เกินกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลที#กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที# 14 พฤษภาคม 
2562 เป็นวนักาํหนดรายชื#อผูถื้อหุ้นเพื#อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที#  28 
พฤษภาคม 2562 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที#ผา่นมา ดงันี   

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ครั งที# 26/2562 (ปี2561) ครั งที# 25/2561 (ปี2560) ครั งที# 24/2560 (ปี 2559) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 115,370,517 34,249,425 25,097,051 
กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 0.38 0.11 0.08 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 303,000,000 303,000,000 303,000,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท) 0.20 0.07 0.05 
รวม จาํนวนปันผลจ่าย (บาท) 60,600,000 21,210,000 15,150,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 52.53% 61.93% 60.37% 
 

 ท่านประธาน ไดข้อใหที้#ประชุมพิจารณา พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
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มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล หุน้ละ 0.20 บาท (ยี#สิบสตางค ์)  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี   
 เห็นดว้ย  244,127,955   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 

วาระที� 5  พจิารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ  
คุณสุเทพี  อศัวะธนกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เสนอตอ่ที#ประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทัฯมีหลกัเกณฑ ์

ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจาํเป็นและสมควร ให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียง
พอที#จะรักษากรรมการที#มีคุณสมบติัตามความตอ้งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจึงเสนอให้นาํเงินจาํนวน 
จาํนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 3,480,000 เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 
บาท เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับกรรมการที#
เขา้ร่วมประชุม 

ซึ# งคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดงันี  

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 3,480,000 3,480,000 3,480,000 

จาํนวนกรรมการ 9 9 9 
2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 640,000 640,000 640,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

3.ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน  (บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 4 4 4 

4. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ) - - - 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

ค่าเบี"ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั ง/คน)    

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ 
             นายชลอ เฟื# องอารมย ์

30,000 30,000 20,000 

           - กรรมการ 
             มีจาํนวนทั งสิ น 8 ท่าน 

20,000 20,000 15,000 

     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    
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          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 20,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี# ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษีผล 

20,000 20,000 15,000 

3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

   

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 20,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี# ยมพงศส์านต ์
           นายถวลัย ์วริานนท ์
           นางสุเทพี อศัวะธนกลุ 

20,000 20,000 15,000 

4 คณะกรรมการลงทุน    

          - ประธานกรรมการ 
            นายชลอ เฟื# องอารมย ์

20,000 20,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางปราณี ภาษีผล 
           นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 

20,000 20,000 15,000 

 * ไม่มค่ีาตอบแทนอื�น 
 จึงขอใหที้#ประชุมพิจารณา พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม   
มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมมีมติอนุมติัค่าบาํเหน็จกรรมการจาํนวน 4,120,000 บาท โดยแยกเป็น จาํนวน 3,480,000 เป็นค่า
บาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 บาท เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับกรรมการที#เขา้ร่วมประชุมดว้ยคะแนนเสียง ดงันี   
เห็นดว้ย  244,127,955  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 บตัรเสีย   - ไม่มี – 
 

วาระที� 6      พจิารณาเลอืกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
 คุณถวลัย ์วิรานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   แถลงต่อที#ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งน้อยจาํนวนหนึ# งในสาม ของกรรมการ
ทั งหมด ซึ#งในปี 2562 มีกรรมการครบกาํหนดที#จะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ 
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 1.  นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 2.  นางสุเทพี อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 3.  นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 ตามที#คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื#อบุคคล
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ตั งแตว่นัที# 19 ตุลาคม 2561 ถึงวนัที# 31 มกราคม 2562  
ซึ#งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอวาระการประชุมและเสนอชื#อบุคคล เพื#อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแตอ่ยา่งใด  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลที#มีความรู้ความสามารถ เพื#อเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯตอ่ไป โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความเชี#ยวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังาน เห็นสมควรพิจารณาแตง่ตั งกรรมการซึ#งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั ง 3 ท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ#ง ทั งนี ประวติัของกรรมการที#ไดรั้บการเสนอชื#อในครั งนี  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
 สาํหรับการเสนอชื#อ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ ตอ่ที#ประชุมผูถื้อหุน้เพื#อพิจารณาเลือกตั งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ#งแมจ้ะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปีแลว้ก็ตาม เนื#องจากคณะกรรมการเห็นวา่ นาย
พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย ซึ#งจะมีส่วนสาํคญัในการช่วยพฒันาและทาํใหก้าร
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกบัการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระที#สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์#เกี#ยวขอ้ง 
 เนื#องจากคุณสุเทพี อศัวะธนกลุ เป็นกรรมการที#ไดรั้บการเสนอชื#อในครั งนี  ถือหุน้ในบริษทั 4,725,384 หุน้และคุณ
สุณีย ์ธีราวทิยางกรู เป็นกรรมการที#ไดรั้บการเสนอชื#อในครั งนี  ถือหุน้ในบริษทั 18,000 หุน้ เพื#อความโปร่งใสในวาระนี จึงของด
ออกเสียง 
 ท่านประธานขอใหที้#ประชุมพิจารณาแตง่ตั งกรรมการที#ไดรั้บการเสนอชื#อดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ#งวาระ 
เป็นรายบุคคล พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 ก่อนทาํการลงคะแนนเสียงไดเ้ชิญกรรมการที#ครบวาระทั ง 3 ท่านออกจากหอ้งประชุม 
มตทิี�ประชุม        ที#ประชุมมีมติเลือกตั งกรรมการทั ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ#ง เป็นรายบุคคลดว้ย
คะแนนเสียงดงันี   
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์
 เห็นดว้ย     244,127,755   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999   ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ซึ#งมาประชุมและออกเสียง 
      ลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย              200   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0001   ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ซึ#งมาประชุมและออกเสียง 
      ลงคะแนน 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
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 นางสุเทพี อศัวะธนกลุ 
            เห็นดว้ย   239,402,571   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 98.0643 ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียง 
     ลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง    4,725,384  เสียง    คิดเป็นร้อยละ 1.9357 ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียง 
     ลงคะแนน 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
          นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู           
          เห็นดว้ย  244,109,955  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9926 ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียง 
   ลงคะแนน              
          ไมเ่ห็นดว้ย    - ไม่มี - 
          งดออกเสียง    18,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0074  ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียง 
   ลงคะแนน              
   บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 

วาระที�  7 พจิารณาเลอืกตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 
คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงตอ่ที#ประชุมวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดผ้า่นการพิจารณา 

แต่งตั งจากที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั งที# 25 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2561 ซึ# งบดันี ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึง
เสนอใหที้#ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2562 โดยเสนอให ้       

1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4499 หรือ   
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิe วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4951 หรือ 
3) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4812 หรือ 
4) นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 5315 หรือ 
5) นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4172  

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ#งโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ#งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ  ในกรณีที#ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติั
หน้าที#ได ้ให้มอบหมายผูส้อบบญัชีท่านอื#นทาํหนา้ที#ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที#
ผูส้อบบญัชีรายเดิมทาํหนา้ที#ครบ 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้มื#อพน้ระยะเวลาอยา่งน้อย 5 
รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

และขอเรียนใหท้ราบเพิ#มเติมวา่ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย        
โดยประวติัของผูส้อบบญัชีทั ง 5 ท่านไดน้าํส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  มีรายละเอียดดงันี   
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ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที# จาํนวนปีที#สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 4  

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิe วาณิชย ์ 4951 - ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบใน  
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 - ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบใน  
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง 5315 - ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบใน  
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
นอกจากนี ขอใหที้#ประชุมพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 2,690,000.-บาท 

โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที#เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี   
          หน่วย : บาท 
 ปี 2562 ปี 2561 เพิ#มขึ น 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ นสุด วนัที# 31 ธนัวาคม 1,260,000 1,095,000 165,000 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 900,000 765,000 135,000 
3. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี#ยง  
    ณ 30 มิถุนายน           

160,000 160,000 - 

4. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี#ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม         

370,000 370,000 - 

   รวมทั งสิ นเป็นเงิน     2,690,000 2,390,000 300,000 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลงานของผูส้อบบญัชีในปีที#ผา่นมา แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั มี 

การปฏิบติังานมีคุณภาพ มีความรอบรู้ในธุรกิจ ใหข้อ้คิดเห็นที#เป็นประโยชน์ในเรื#องระบบงานบญัชีกบับริษทั และไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูที้#เกี#ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จึงมีความอิสระในการปฏิบติังาน ซึ#งคา่สอบบญัชีในปี 2562 ที#เพิ#มขึ นเป็นจาํนวน 300,000.- บาท เนื#องจากบริษทั
ฯ มีการออกผลิตภณัฑ ์ ที#มีการใชน้วตักรรมใหม่ๆ และธุรกรรมของบริษทัฯ ที#เพิ#มมากขึ น ประกอบกบัมาตรฐานบญัชีใหม่ 
รวมทั งกฎเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแลที#เพิ#มมากขึ นทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีและ
กฎเกณฑที์#เพิ#มขึ น ส่งผลใหช้ั#วโมงการทาํงานของผูส้อบบญัชีเพิ#มมากขึ น ดงันั นจึงถือวา่เป็นราคาที#เหมาะสม และขอเสนอตอ่ที#
ประชุมผูถื้อหุน้เพื#อพิจารณาอนุมติัแตง่ตั งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทั ง 5 ท่าน ดว้ยคา่ตอบแทน 2,690,000 
บาท 
จึงขอใหที้#ประชุมพิจารณา พร้อมทั งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม  
 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง    คา่สอบบญัชีของสาํนกังาน อีวาย สูงเกินไปหรือไม่ 
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คุณสมใจ คุณปสุต  สาํนกังานอีวาย กาํหนดคา่สอบบญัชีจากจาํนวนชั#วโมงการทาํงาน รวมกบัมี
มาตรฐานบญัชีใหม่ และกฎเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแลที#เพิ#มมากขึ นทาํให้
ชั#วโมงการทาํงานของผูส้อบบญัชีเพิ#มมากขึ น อตัราคา่สอบบญัชีจึงตอ้งเพิ#ม
มากขึ นไปดว้ย 

มตทิี�ประชุม     ที#ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั งผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  คือ นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ 
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิe วาณิชย ์หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ หรือ นางสาวรรณวิไล เพชรสร้าง หรือ นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 
เป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัฯ ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบบญัชีเป็นเงินทั งสิ น 2,690,000.-บาท (สองลา้นหกแสนเกา้หมื#นบาท
ถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี   
 เห็นดว้ย   244,090,195  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9845  ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียง 
    ลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     37,760    เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0.0155 ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและออกเสียง 
   ลงคะแนน 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 

วาระที� 8  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
 ท่านประธานไดส้อบถามที#ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื#องอื#นๆ เพื#อพิจารณาหรือไม่  
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื#องอื#นใดใหที้#ประชุมพิจารณาอีก  จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง    บริษทัฯ มีสินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชง้านหรือไม่ หากมี มีแผนพฒันาอยา่งไร 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ตาม พรบ.ประกันวินาศภัย บริษัทฯ จะถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ก็เพื#อ

ประกอบธุรกิจของบริษทั หรือเพื#อสวสัดิการของลูกจา้งพนกังาน หรือเพื#อการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื#นตามที# สาํนกังาน คปภ.กาํหนดเท่านั น ซึ# งบริษทัฯ ได้
ใชป้ระโยชน์ในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวตามขอ้กาํหนดของสํานักงาน คปภ. 
จึงไม่มีสินทรัพยที์#ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง    บริษทัมีแผนในการทาํ M&A เช่นเดียวกนับริษทัอื#นๆในธุรกิจเดียวกนัหรือไม่  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ การควบรวมกิจการขึ นอยูก่บัจงัหวะและโอกาสที#จะเขา้มา หากจะดาํเนินการ

จะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง      บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ อยูใ่นอนัดบัที#เท่าไรของธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ในปี 2018 บริษทัฯ อยูใ่นอนัดบัที# 15 ของภาคธุรกิจ และส่วนการรับประกนัภยั

รถยนตอ์ยูใ่นอนัดบัที# 12  และเป็นบริษัทที# มีอัตราการเ ติบโตของเบี ย
ประกนัภยัอยูใ่นระดบั 6 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง ในปีที#ผา่นมาบริษทัฯ มีการเติบโตค่อนขา้งดี ในปีนี ทิศทางของบริษทัจะเป็น
อยา่งไร จะรักษาระดบัการเติบโตไวไ้ดห้รือไม่ สภาพการแข่งขนัในธุรกิจเป็น
อยา่งไร  
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คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ บริษทัฯ พยายามที#จะรักษาระดบัการเติบโตให้ได้เหมือนกบัปีที#ผ่านมา แต่
เนื#องจากฐานที#ใหญ่ขึ นจึงอาจทาํให้การเติบโตไม่เท่ากบัปีที#ผ่านมา ดา้นการ
แข่งขันบริษัทฯ เน้นที#จะมีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ เพื#อสร้างความ
ไดเ้ปรียบ 

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง    คา่ขาดประโยชนจ์ากการใชร้ถ มีผลกระทบตอ่ loss ratio ของบริษทัฯ หรือไม ่ 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ไม่ได้มีผลกระทบต่อ loss ratio มากนัก 

เนื#องจากก่อนที#สํานักงาน คปภ.จะมีคาํสั#งนายทะเบียนที# 70/2561 เรื#อง ให้
แกไ้ขแบบ ขอ้ความกรมธรรมประกนัภยั และเอกสารแนบทา้ยของกรมธรรม์
ประกนัภยั ที#มีการกาํหนดค่าขาดประโยชน์จากการใชร้ถ บริษทัประกนัวินาศ
ภยัก็มีการจ่ายค่าขาดประโยชน์ให้กบัรถคู่กรณีอยู่แลว้ เพียงแต่ไม่ได้มีการ
กาํหนดอตัราโดยแบ่งประเภทรถที#ชดัเจนเช่นเดียวกบัในคาํสั#งนายทะเบียน
ฉบบัดงักล่าว    

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ#ง อายเุฉลี#ยของพนกังานบริษทัฯ อยูที่#เท่าไร สามารถรองรับการทาํงานของ 
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ไดห้รือไม่ มีความจาํเป็นที#จะตอ้งปรับโครงสร้างบริษทัฯ เพื#อ
รองรับรูปแบบการทาํงานและผลิตภณัฑห์รือไม่ 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ อายเุฉลี#ยของพนกังานบริษทัฯ อยูที่# 40 ปี ซึ#งอายขุองพนกังานมีการผสมผสาน 
หลายช่วงอายุ บริษทัฯ มีความพยายามที#จะให้พนักงานทุกคนมีการทาํงาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 ท่านประธานไดแ้จง้ตอ่ที#ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั งที# 26/2562 นี  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
เมื#อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ#มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที#ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
และไดใ้หข้อ้คิดเห็นที#เป็นประโยชน์กบับริษทัฯ 
  
ปิดประชุมเวลา 16.53 น. 
 
                ลงชื#อ     
                                                                                                                               (นายชลอ เฟื# องอารมย)์     
               ประธานกรรมการ 
                                                                                                        
             
 
ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง  
                                    (นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ) 
                  ประธานเจา้หนา้ที#บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่


