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ทวว. 004/2562                                      
                                 วนัที� 28 มีนาคม 2562     
           

เรื�อง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั% งที� 26/2562 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย (1)  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั% งที� 25/2561  
  (2)  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

(3)  รายการขอ้มูลประจาํปี , รายงานและงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบ QR code  
  (4)  ประวติักรรมการที�เสนอใหด้าํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที� 6) 
  (5)  ประวติัผูส้อบบญัชีที�เสนอใหเ้ลือกตั%ง (ประกอบการพิจารณา วาระที� 7) 
                               (6) คาํนิยามกรรมการอิสระ 

(7) คาํชี%แจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
  (8)  ขอ้มูลกรรมการอิสระที�ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
  (9) ขั%นตอนการเขา้ร่วมประชุม 
  (10) ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
  (11) แผนที�สถานที�จดัประชุม 
  (12)หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก.  และ แบบ ข.   
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ครั% งที� 26 ประจาํปี 2562 ในวนัจนัทร์ที� 29 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น. ณ หอ้งประชุมชั%น 6 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน ์ 
เลขที� 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื�อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี%  
 
วาระที� 1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 25 ประจาํปี 2561 เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2561 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2561 และไดจ้ดัทาํ 
รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซึ� งไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กาํหนด รวมถึงไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 1 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั% งที� 25/2561 ที�
ประชุมเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ไดรั้บการบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 

วาระที� 2. พจิารณารับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2561 
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล รายงานผลการดาํเนินการของบริษทั ประจาํปี 2561 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีของ
บริษทัฯที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั% งนี%  ในรูปแบบ QR code ตามรายละเอียดใน 
เอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ดงัสรุปสาระสาํคญัดงันี%   
                                          ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

    
งบการเงนิรวม 

เปลี�ยนแปลงร้อยละ 
2561 2560 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 3,219.83 2,737.64 17.61 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (2,633.42) (2,378.68) 10.71 
กาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้ายดาํเนินการ 586.41 358.96 63.37 
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 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อรับทราบผล 
การดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2561 
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที� 3. พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพื�อใหเ้ป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ขอ้ 37 ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ%นสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทัฯ ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี
เพื�อพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนดงักล่าว ในการนี%บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สิ%นสุด ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอก และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง ดงัปรากฎอยูใ่นงบการเงินประจาํปี 2561 ที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมในครั% งนี%  ตามรายละเอียดในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 3 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติังบดุล  
และ งบกาํไรขาดทุน สิ%นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอก และผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 4. พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร และอนุมตัเิงนิปันผล 
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที� 34 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน 
หนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน 
สาํรองนี%จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ�งบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวเ้รียบร้อย 
แลว้เป็นเงิน  30.3 ลา้นบาท จึงเห็นควรไม่จดัสรรทุนสาํรอง 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ 
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา ดงันี%   
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 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 
กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.38 0.11 0.08 
จาํนวนหุ้น (หุ้น) 303,000,000 303,000,000 303,000,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (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% 

ความเห็นคณะกรรมการ  ในรอบปี 2561 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้ 115,370,517 บาท บริษทัฯ 
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2561  ในอตัราหุ้นละ 
0.20 บาท(ยี�สิบสตางค)์ รวมมูลคา่ทั%งสิ%น 60,600,000 บาท ทั%งนี%การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที�ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็น
ร้อยละ 52.53% ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้ซึ� งเป็นอตัราที� เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กาํหนดไวข้อง
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้สดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมดว้ยอตัราการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปี เพื�อผูถื้อ
หุน้จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที� 14 พฤษภาคม 2562 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผู ้
ถือหุน้ (Record Date) เพื�อสิทธิ ในการรับเงินปันผล และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 28 พฤษภาคม 2562  
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 5  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล    บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัที�ใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม 
เพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบัติที�ตอ้งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอตัราที�เสนอ โดยขอให้นําเงิน
จาํนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และนอกจากนั%นขออนุมติัค่าเบี% ยประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดงันี%  
 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 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.ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน - - - 
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 (บาท/คณะ) 

จาํนวนกรรมการ 4 4 4 

4. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทนุ (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    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 20,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษีผล 

20,000 20,000 15,000 

3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 20,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์
           นายถวลัย ์วิรานนท ์
           นางสุเทพี อศัวะธนกุล 

20,000 20,000 15,000 

4 คณะกรรมการลงทนุ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายชลอ เฟื� องอารมย ์

20,000 20,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางปราณี ภาษีผล 
           นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล 

20,000 20,000 15,000 

 * ไม่มค่ีาตอบแทนอื�น 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ  
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่2ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 6. พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ที� 14 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเนื�องจากครบวาระ
เป็นจาํนวนหนึ�งในสามในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของทุกปี ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม ทั%งนี%  กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจ
ไดรั้บเลือกตั%งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้
              ในปี 2562 มีกรรมการที�จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน มีผูที้�มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ จาํนวน 1 ท่าน ซึ� งบริษทัฯ ไดก้าํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั%นตํ�าของสาํนกังาน
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คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัปรากฏในเอกสาร สิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 6 กรรมการที�ครบ
วาระการดาํรงตาํแหน่งทั%ง 3 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี%  

  1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

              2. นางสุเทพี อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
              3. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกูร       กรรมการและเลขานุการบริษทั 

ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและ
เสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ตั%งแตว่นัที� 19 ตุลาคม 2561 ถึง
วนัที� 31 มกราคม 2562 ซึ�งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย
นั%น ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคล เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ
แต่อยา่งใด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ เพื�อ
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯตอ่ไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความ
เชี�ยวชาญ รวมถึงผลการปฎิบัติงาน จึงได้เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วา่เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั% ง
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั%ง 3 ท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง ทั%งนี%ประวติัของ
กรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั% งนี%  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 

สําหรับการเสนอชื�อ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาเลือกตั% งให้ดํารงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ� งแมจ้ะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปีแลว้ก็ตาม เนื�องจาก
คณะกรรมการเห็นวา่ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย ซึ� งจะมีส่วน
สาํคญัในการช่วยพฒันาและทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกบัการปฏิบติังาน
ในฐานะกรรมการอิสระที�สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั% ง
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั%ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
 

วาระที� 7.  พจิารณาเลอืกตั�งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั ไดผ้า่นการพิจารณาแตง่ตั%งจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ครั% งที� 25 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2561 ซึ�งบดันี%ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาแตง่ตั%งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2562 โดยเสนอให ้ 
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4499 และ/หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ] วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4951 และ/หรือ   
3) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4812 และ/หรือ 
4) นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5315 และ/หรือ 
5) นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4172  
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แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ�ง (รายละเอียดประวติัของผูส้อบบญัชีตาม 
เอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 5) โดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและ
ลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ นอกจากนี%  ขอให้ที�ประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 
2562 เป็นจาํนวนเงิน 2,690,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที�เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี%    
                     

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ�มขึ%น ร้อยละ 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ%นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 1,260,000 1,095,000 165,000 15.07 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 900,000 765,000 135,000 17.65 
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 12.55 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2561 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผู ้
ตรวจสอบบญัชีอื�น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทัประกนัภยั
หลายแห่ง เป็นที�ยอมรับทั%งในและตา่งประเทศ ซึ�งจะทาํใหม้าตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ อยูใ่นระดบั
สากล ทั%งยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้ราย
ใหญห่รือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ�งคา่สอบบญัชีในปี 2562 ที�เพิ�มขึ%นเป็นจาํนวน 300,000.- บาท หรือประมาณ
ร้อยละ 12.55 นี%  ถือวา่เป็นราคาที�เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป โดย
กาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งดงัรายนามตอ่ไปนี% เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงิน
ของบริษทัฯ 

ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที� จาํนวนปีที�สอบบญัชีให้บริษทั 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 5 
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ] วาณิชย ์ 4951 ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบในการแสดงความ

คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั 
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบในการแสดงความ

คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั 
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 5315 ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบในการแสดงความ

คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั 
นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 4172 5 

 ขอ้มูลเกี�ยวกบัประสบการณ์ทาํงานและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีแตล่ะรายปรากฎตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย
หมายเลข 5 

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบ
บญัชีรายเดิมไดป้ฏิบติัหนา้ที�สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัรวมแลว้ 7 รอบปีบญัชี
ติดตอ่กนั และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรายเดิมทาํหนา้ที�ครบ 7 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั บริษทัจะแตง่ตั%งผูส้อบบญัชีรายเดิม
ไดเ้มื�อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  
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อนึ�ง ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั%งบุคคลดงักล่าวเป็น ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ประจาํปี 2562 อีกวาระหนึ�ง โดยกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นจาํนวน 2,690,000.- บาท เพิ�มขึ�น ร้อยละ 12.55  
ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้
ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาตอื�นของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 8.  พจิารณาเรื�องอื�นๆ 
 

ทั%งนี%  บริษทัฯกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัที� 18 มีนาคม 2562 พร้อมกนันี%บริษทัฯได้
แนบเอกสารตามรายการสิ�งที�ส่งมาดว้ยมายงัท่านเพื�อทราบและพิจารณา โดยไดจ้ดัทาํรายงานขอ้มูลประจาํปี รายงาน
และงบการเงินปี 2561 ในรูปแบบ QR code  ซึ�งหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานขอ้มูลประจาํปี 
รายงานและงบการเงินในรูปเอกสาร  สามารถติดตอ่ขอรับไดที้�  นกัลงทุนสมัพนัธ์  โทรศพัท ์ 02-6950800 ตอ่ 5938  
โทรสาร 02-6950808 หรือ  Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th 

จึงขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานที� ดงัไดร้ะบุไวข้า้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั หากท่าน
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง    กรุณาแตง่ตั%งผูรั้บมอบฉนัทะเพื�อเขา้ร่วมประชุมตามหนงัสือมอบฉนัทะที�
ไดแ้นบมาดว้ยนี%   
 
                                                                   ขอแสดงความนบัถือ 

      
  
                                                                                                    ( นายจีรพนัธ์   อศัวะธนกลุ )          
                                                                                                 ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 25/2561 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื$อวนัศุกร์ที$ 20  เมษายน  2561 ณ ห้องประชุมชั!น 6 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เลขที$ 71 
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี!  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                     25      ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้                 39,412,148           หุน้  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม                 14       ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้                 179,646,876            หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ   39       ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้                       219,059,024             หุน้   
คิดเป็นร้อยละ    72.30     ของจาํนวนหุ้นทั!งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ$ งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ที$ 29 ซึ$งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั!งหมด   
 เริ$มประชุมเวลา       15.07 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$ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 25/2561 และคุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดแ้นะนาํคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุมในครั! งนี!ดงัรายนามตอ่ไปนี!  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม  7 ใน 9 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายชลอ เฟื$ 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$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และ กรรมการลงทุน 
6. นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ   กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   
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คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 11  ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายประพิทย ์ธีระประยติุ        รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายไกรเลิศ หาญววิฒันกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. Mr.Lucius Heijhtee  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
5. นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที$ปรึกษาประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
6. นายเฉลิมพล สายประเสริฐ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายนวตักรรม 
7. นางดวงแกว้ วริิยานุศกัดิ]   ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
8. นางสุรียพ์ร เมตไตรพนัธ์  ผูจ้ดัการฝ่ายสินไหมทั$วไปและทรัพยสิ์น 
9. นายกนกฉตัร ถาวรนนัท ์  ผูจ้ดัการฝ่ายสินไหม 
10. นางดวงชุดา พฤกษาพิศาล ผูจ้ดัการฝ่ายขายสถาบนั 
11. นางสาวสรีพร แสงศิริตระกลู ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ$งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน   2 ท่าน 

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

ดงัตอ่ไปนี!  
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 24 ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2560 
 ท่านประธาน ขอใหที้$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ครั! งที$ 24/2560 ประชุมเมื$อ
วนัที$ 10 เมษายน 2560  ซึ$งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้   

จึงขอใหที้$ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ  พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!  
 เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
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วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
 ท่านประธาน  ไดแ้จง้กบัที$ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปีที$ผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ประจาํปี ที$ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงขอให้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล   กล่าว
สรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ดงันี!  

                            ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เปลี$ยนแปลงร้อยละ 
2560 2560 2559 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,737.64 2,737.29 2,705.36  1.18 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (2,378.68) (2,377.39) (2,445.83) -2.80 
กาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้าย
ดาํเนินการ 

358.96 359.90 259.53 38.67 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (426.21) (422.91) (375.91) 12.50 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั (67.25) (63.01) (116.38) -45.86 
รายไดจ้ากการลงทุน 92.73 90.60 121.22 -25.26 

รายไดอื้$น 6.30 6.32 20.55 -69.25 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 31.78 33.91 25.39 33.56 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        0.34 0.34 (0.29) 216.23 
กาํไรสาํหรับปี 32.12 34.25 25.10 36.45 

 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,737.29 ลา้นบาท ซึ$ งเพิ$มขึ!นจากปีที$ผ่านมา 31.93 ลา้นบาท คิดเป็น 1.18 

เปอร์เซ็นต ์ขณะเดียวกนัในปี 2560 มีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 2,377.39 ลา้นบาท ลดลงจากปีที$ผา่นมา 68.44 ลา้นบาท คิด
เป็น -2.80 เปอร์เซ็นต ์บริษทัฯมีกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้ายดาํเนินงานทั!งสิ!น 359.90 ลา้นบาท ซึ$ งดีขึ!นจากปี 2559 
ที$ผา่นมาถึง 38.67 เปอร์เซ็นต ์สาเหตุหลกัมาจากการที$ปี 2560 ไดใ้ชร้ะบบในการควบคุมดา้นการบริหารสินไหมมากขึ!น ทาํให้
ลดความเสี$ยงดา้นการรับประกนัภยัลง ในปี 2560 บริษทัฯ มีคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน จาํนวน 422.91 ลา้นบาท เพิ$มขึ!นจากปีที$
ผา่นมา 12.50 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลกัมาจาก 2 ส่วน หนึ$ งคือการทาํการตลาด ในปี 2560 มีโครงการที$จะขยายตลาดให้ไปถึง
ผูบ้ริโภคใหม้ากขึ!นจึงมีคา่ใชจ่้ายเรื$องคา่โฆษณาเพิ$มมากขึ!น  อีกส่วนหนึ$งเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร โดยมีการรับบุคลากรดา้น
ตา่งๆเพิ$มมากขึ!น โดยเนน้ดา้นนวตักรรมเป็นหลกั ทาํให้ผลการดาํเนินงานปี 2560 ทาํใหบ้ริษทัฯขาดทุนจากการรับประกนัภยั 
63.01 ลา้นบาท ลดลงจากปีที$ผ่านมา 45.86 เปอร์เซ็นต์ ดา้นรายไดจ้ากการลงทุน ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน
ทั!งสิ!น 90.60 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 30 ลา้น ซึ$ งเป็นไปตามลกัษณะของตลาดซึ$งตอ้งมีการปรับมูลค่าการลงทุน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ$งการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซึ์$งตอ้งมีการปรับมูลคา่ยติุธรรม (mark to market) ตอนปลายปี  

ส่วนรายไดอื้$นๆ บริษทัฯ มีรายไดอื้$นๆ จาํนวน 6.32 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 20.65 ลา้นบาท สาเหตุหลกัคือ
รายไดจ้ากคา่บริการลดลง โดยเฉพาะรายไดจ้ากการส่งขอ้มูลใหก้บับริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั ซึ$ งในปีที$ผา่น
มา บริษทั กลางฯ ไดจ่้ายค่าใชจ่้ายดา้นขอ้มูลลดลง ซึ$ งมีผลต่อทุกบริษทั  อีกส่วนหนึ$งคือการ mark to market อตัราแลกเปลี$ยน
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ในการลงทุนของบริษทั ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั ซึ$ งมีการเปลี$ยนแปลงไปทาํให้ตอ้งมีการบนัทึกบญัชีรับรู้ผลขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี$ยน และในปี 2559 มีการขายรถยนตข์องบริษทัฯ ซึ$งครบอายกุารใชง้าน เกิดผลกาํไรจากการขาย แต่ในปี 2560 ไม่
มีการขายรถยนต ์ทาํให้รายไดอื้$นๆ ลดลง อยา่งไรก็ตามผลประกอบการในปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานทั!งสิ!น 
33.91 ลา้นบาท เพิ$มขึ!นจากปี 2559 คิดเป็น 33.56 เปอร์เซ็นต์ และมีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีสาํหรับปี 2560  จาํนวน 34.25 ลา้น
บาท   
 บริษทัฯ เป็นหนึ$งใน 314 บริษทั ที$ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต 
 จึงขอใหที้$ประชุมรับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดาํเนินการดงักล่าว พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 
คุณปัทมพร นภาศิริกลุกิจ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย : สอบถามวา่คา่ใชจ่้ายในการ 

ดาํเนินงาน ส่วนคา่บริการงานสนบัสนุน ที$เพิ$มขึ!นมา ประมาณ 24 ลา้น คือคา่ใชจ่้ายอะไร  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ :  ค่าบริการงานสนับสนุน เป็นค่าใชจ่้ายเกี$ยวกบัโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ส่วนที$บริษทัฯ ดาํเนินการ

ร่วมกบัคู่คา้ต่างๆ ซึ$ งบริษทัฯ ไม่ไดจ่้ายเงินโดยตรงให้กบับริษทัโฆษณา ทาํให้ไม่สามารถบนัทึก
บัญชีเป็นค่าโฆษณาได้ ยกตัวอย่างเช่น การทําโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร่วมกับ บจก. เทสโก ้
เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ เป็นตน้ 

 
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัฯในรอบปี 2560 ตามที$เสนอ 
 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนปี 2560 สิ"นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 
 ท่านประธาน   ขอใหที้$ประชุมพิจารณาอนุมติั งบดุล และ งบกาํไรขาดทุน  สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ$ง
ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน
ครั! งนี!  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ!นปี 2560 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม  ตามงบแสดงฐานะการเงินที$
ไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี!  

(หนว่ย : ล้านบาท) 

ฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม 
ปี 2560 

ปี 2560 ปี 2559 %เปลี�ยนแปลง  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 240.6 237.4 228.9 3.71% 
เบี!ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 483.8 483.8 373.4 29.54% 
สินทรัพยแ์ละลูกหนี!จากการประกนัภยัตอ่ 528.0 528.4 534.0 -1.04% 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3034.5 2984.7 2701.8 10.47% 
ที$ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 292.1 284.8 288.1 -1.12% 
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อื$นๆ 642.6 689.1 727.5 -5.28% 

รวมสินทรัพย์  5221.7 5208.2 4853.7 7.30% 

เจา้หนี!บริษทัประกนัภยัตอ่ 507.5 507.5 480.1 5.72% 
สาํรองและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1168.3 1168.2 1000.1 16.81% 
สาํรองเบี!ยประกนัภยั 1657.1 1656.1 1576.1 5.08% 
อื$นๆ 706.0 705.4 692.9 1.80% 
รวมหนี"สิน  4038.9 4037.2 3749.1 7.69% 

ส่วนของเจา้ของ   1182.8 1171.0 1104.6 6.01% 
    
บริษทัฯ มี อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั ร้อยละ 
331.14   ซึ$งเกินกวา่อตัราที$กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่ากบั 140 คิดเป็นประมาณ 2.36   เท่า 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
คุณวโิรจน์ ตรงพิทกัษก์ลุ ผูถื้อหุน้  สอบถามวา่ ส่วนที$เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย ในงบ

กาํไรขาดทุนคืออะไร 
คุณสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชี  ชี!แจงวา่ เนื$องจากบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย คือ  

บริษทัลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั จาํนวน 70 เปอร์เซ็นต ์ดงันั!นส่วนที$เป็นของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย จึงเป็นกาํไรขาดทุนของผูถื้อหุน้รายอื$นอีก 30 
เปอร์เซ็นต ์

 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$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  โดยบริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไร
สุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที$ผา่นมา ดงันี!   
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ครั! งที$ 25/2561 (ปี2560) ครั! งที$ 24/2560 (ปี 2559) ครั! งที$ 23/2559 (ปี 2558) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 34,249,425 25,097,051 22,323,876 
กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 0.11 0.08 0.07 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 303,000,000 303,000,000 303,000,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท) 0.07 0.05 0.05 
รวม จาํนวนปันผลจ่าย (บาท) 21,210,000 15,150,000 15,150,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 62% 60% 68% 
คณะกรรมการของบริษทัฯจึงมีมติเสนอวา่ เนื$องจากเงินทุนสาํรองของบริษทัฯมีเท่ากบัจาํนวนที$กาํหนดตามขอ้บงัคบั 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรอง และในรอบปี 2560 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดป้ระมาณ 34.25 
ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อพิจารณาอนุมติัใหจ่้ายปันผล จากผลการดาํเนินงานในปี 2560 ในอตัราหุ้น
ละเจ็ดสตางค ์รวมมูลคา่ทั!งสิ!น 21,210,000 บาท  (ยี$สิบเอ็ดลา้นสองแสนหนึ$ งหมื$นบาทถว้น) ทั!งนี! การจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ตามที$ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 62 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้ซึ$ งเป็นอตัราที$เกินกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลที$
กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที$ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นวนักาํหนดรายชื$อผูถื้อหุ้นเพื$อสิทธิในการรับเงินปัน
ผล (Record Date)  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที$  18 พฤษภาคม 2561 

 
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นเงินสาํรอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.07 บาท ( เจ็ดสตางค ์)  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 
วาระที� 5  พจิารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ เสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทัฯมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคา่ตอบแทน โดยให ้
พิจารณาตามความจาํเป็นและสมควร ให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอที$จะรักษากรรมการที$มีคุณสมบติั
ตามความตอ้งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นาํเงินจาํนวน จาํนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็น
ค่าบาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 3,480,000 เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 บาท เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดงันี!  
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

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 20,000 20,000 

           - กรรมการ 
             มีจาํนวนทั!งสิ!น 8 ท่าน 

20,000 15,000 15,000 

     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 15,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษีผล 

20,000 15,000 15,000 

3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

   

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 15,000 - 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์
           นายถวลัย ์วริานนท ์
           นางสุเทพี อศัวะธนกลุ 

20,000 15,000 - 

4 คณะกรรมการลงทุน    

          - ประธานกรรมการ 
            นายชลอ เฟื$ องอารมย ์

20,000 15,000 - 
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          - กรรมการ 
           นางปราณี ภาษีผล 
           นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 

20,000 15,000 - 

 * ไม่มค่ีาตอบแทนอื�น 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม   
 
คุณปัทมพร นภาศิริกลุกิจ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ คา่บาํเหน็จกรรมการ 

จาํนวน 4,120,000 บาท รวมคา่เบี!ยประชุมหรือไม่ หากรวมแลว้ควรใชค้าํวา่คา่ตอบแทน
กรรมการแทนคาํวา่คา่บาํเหน็จ 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ชี!แจงวา่   เงินจาํนวน 4,120,000 บาท เป็นคา่ตอบแทนกรรมการ ซึ$งรวมทั!งคา่บาํเหน็จและคา่เบี!ย 
ประชุมแลว้  

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัคา่บาํเหน็จกรรมการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี!   
เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 
วาระที� 6      พจิารณาเลอืกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ   แถลงตอ่ที$ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปี
ทุกครั! งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ$งในสาม ของกรรมการทั!งหมด ซึ$งในปี 2560 มีกรรมการครบกาํหนดที$
จะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ 
 1. นายชลอ เฟื$ องอารมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 
 2. นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 
 3. นายถวลัย ์วริานนท ์            กรรมการที$ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
 ตามที$คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื$อบุคคล
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ตั!งแตว่นัที$ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที$ 31 มกราคม 
2561  ซึ$งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั!น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$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 
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 ท่านประธานขอใหที้$ประชุมพิจารณาแตง่ตั!งกรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ$งวาระ 
เป็นรายบุคคล พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
มตทิี�ประชุม        ที$ประชุมมีมติเลือกตั!งกรรมการทั!ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง เป็นรายบุคคลดว้ย
คะแนนเสียงดงันี!   
 
            นายชลอ เฟื� องอารมย์ 
 เห็นดว้ย  219,059,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ซึ$งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 
 นางปราณี ภาษีผล 
            เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 

 นายถวลัย์ วริานนท์ 
          เห็นดว้ย  219,059,024  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน              
          ไมเ่ห็นดว้ย    - ไม่มี - 
          งดออกเสียง  - ไม่มี – 
   บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 

วาระที�  7 พจิารณาเลอืกตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ไดแ้ถลงต่อที$ประชุมวา่ เมื$อวนัที$ 30 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดเ้ริ$มดาํเนินการ       บริษทั 
ลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั โดยบริษทัฯถือหุ้นในบริษทัยอ่ยร้อยละ 70 ทาํให้บริษทัฯตอ้งมีการจดัทาํงบการเงินรวม
สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 ดงันั!นในระหวา่งปี 2560 จึงมีค่าสอบบญัชีอนัเนื$องมาจากการดาํเนินการของบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวอีก 320,000 บาท ทาํใหค้า่สอบบญัชีในปี 2560 เพิ$มขึ!นจากเดิมที$เคยไดรั้บการอนุมติัจากที$ประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจาํปี 2560 จาํนวน 2,000,000 บาท เป็น 2,320,000 บาท คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นสมควร
เสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อใหส้ตัยาบนัในการเพิ$มคา่สอบบญัชีของงวดปี 2560 จาํนวน 320,000 บาท เนื$องจากการ
ดาํเนินการของบริษทัยอ่ยซึ$งทาํใหต้อ้งจดัทาํงบการเงินรวมตามกฎหมาย 
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มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัใหส้ตัยาบนัคา่สอบบญัชีที$เพิ$มขึ!นจากปี 2560 จาํนวน 320,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี!   
 เห็นดว้ย  219,059,024   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี - 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดผ้า่นการพิจารณาแตง่ตั!งจากที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั! งที$ 24 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ฯ ประจาํปี 2560 ซึ$ งบดันี!ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอให้ที$ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั!งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2561 โดยเสนอให ้       
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4499 และ/หรือ   
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ] วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4951 และ/หรือ 
3) นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4172 และ/หรือ 
4) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4812 

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ$งโดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ$งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ          นอกจากนี!ขอใหที้$ประชุมพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทน
แก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 2,390,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที$เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี!   
          หน่วย : บาท 
 ปี 2561 ปี 2560 เพิ$มขึ!น ร้อยละ 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ!นสุด วนัที$ 31 ธนัวาคม 940,000 890,000     50,000 5.62 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 510,000 510,000 - - 
3. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
    ณ 30 มิถุนายน           

160,000 160,000 - - 

4. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม         

370,000 370,000 - - 

5. คา่สอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม  340,000 320,000 20,000 6.25 
6. คา่ธรรมเนียมในการสอบทานขอ้มูลอื$นๆ 70,000 70,000 - - 
   รวมทั!งสิ!นเป็นเงิน     2,390,000 2,320,000 70,000 3.02 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบัญชีปี 2560 กบัการให้บริการของบริษทัผู ้
ตรวจสอบบญัชีอื$น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัที$มีชื$อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล และมี
ส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในหลาย
เรื$องรวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั!งยงัไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ 
ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้$เกี$ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ$ งค่าสอบ
บญัชีในปี 2561 ที$เพิ$มขึ!นเป็นจาํนวน 70,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 3.02 นี!  จึงถือวา่เป็นราคาที$เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที$
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ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อพิจารณาอนุมติั  และเห็นสมควรเสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป โดยกาํหนดใหบุ้คคลใด
บุคคลหนึ$งดงัรายนามตอ่ไปนี! เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 
ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที$ จาํนวนปีที$สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 4  

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ] วาณิชย ์ 4951 - ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบใน  
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 - ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบใน  

การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  
ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม  
 
คุณวโิรจน์ ตรงพิทกัษก์ลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ เหตุผลของค่าสอบบญัชีที$เพิ$มขึ!นมา 70,000 บาท คืออะไร เหตุใดค่าสอบ

บญัชีจึงตอ้งเพิ$มขึ!นทุกปี  
คุณสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชี  ชี!แจงวา่ เนื$องจากธุรกรรมของบริษทัฯ ที$เพิ$มมากขึ!น ประกอบกบัมาตรฐานบญัชี 
   ใหม่ๆ รวมทั!งกฎเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแลที$เพิ$มมากขึ!น ทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้ง 
   ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีและกฎเกณฑที์$เพิ$มขึ!น ส่งผลใหช้ั$วโมงการ 
   ทาํงานของผูส้อบบญัชีเพิ$มมากขึ!น จึงทาํใหค้า่สอบบญัชีเพิ$มมากขึ!นดว้ย  
คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ ชี!แจงวา่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นถึงความสาํคญัของคา่สอบบญัชีเช่นเดียวกบัผูถื้อ 

หุ้น และได้ดําเนินการต่อรองค่าสอบบัญชีกบัสํานักงาน อีวาย อย่างจริงจัง และได้
ส่วนลดมาแลว้เป็นจาํนวนเกือบหนึ$งแสนบาท ส่วนประเด็นเรื$องที$สอบถามวา่บริษทัฯ 
สามารถเปลี$ยนผูส้อบบัญชีได้หรือไม่ ขอเรียนชี! แจงว่า เนื$องจากธุรกิจประกนัภัยมี
มาตรฐานบัญชีที$ มีลักษณะเฉพาะซึ$ งมีความยากกว่าอุตสาหกรรมอื$น ผู ้สอบบัญชี
จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานกาํกบัดูแล 
โดยเฉพาะของสาํนักงาน คปภ. ซึ$ งมีการปรับเปลี$ยนเพิ$มเติมอยูต่ลอดเวลา นอกจากนั!น
บริษทัฯ ไดท้าํการติดต่อสํานักงานบญัชีอื$นที$อยูใ่นระดบัมาตรฐานเดียวกนัเพื$อเสนอ
ราคาเปรียบเทียบแลว้ แตไ่ม่มีผูเ้สนอราคามาแตอ่ยา่งใด 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติพิจารณาเลือก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  โดย นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาว
รัชดา ยงสวสัดิ] วาณิชย ์และ/หรือ นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย และ/หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัฯ ใน
ปี 2561 โดยคิดคา่สอบบญัชีเป็นเงินทั!งสิ!น 2,390,000.-บาท (สองลา้นสามแสนเกา้หมื$นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 
 
 เห็นดว้ย  218,953,424 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 ไม่เห็นดว้ย 105,600 เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ที$มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี – 
 
วาระที� 8  พจิารณาแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดแ้ถลงต่อที$ประชุมวา่ ตามที$คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดอ้อกคาํสั$งที$21/2560 เรื$องการแกไ้ข
เพิ$มเติมกฎหมายเพื$ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ยกเลิก มาตรา 100 ในพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ.2535 ซึ$งคาํสั$งดงักล่าวมีผลใหบ้ริษทัฯตอ้งแกไ้ขเพิ$มเติม ขอ้บงัคบั ขอ้ 27 เรื$องการประชุมผูถื้อหุน้ ใหส้อดคลอ้งกบั
คาํสั$งดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงันี!  

ข้อบงัคบัปัจจุบัน ข้อบงัคบั เสนอขอแก้ไข 

ขอ้ที$ 27 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ!นสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื$นนอกจากที$กล่าวมาแลว้
ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื$อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวน
หุ้นที$จาํหน่ายไดท้ั!งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซึ$ งมี
หุน้นบัจาํนวนรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ที$
จ ํ า ห น่ า ย ได้ทั! ง หมด  จ ะ เ ข้ า ชื$ อ กันทํ าหนั ง สื อข อ ให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื$อใดก็ไดแ้ตต่อ้งระบุเหตุผลในการที$ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ที$ 27 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ!นสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื$นนอกจากที$กล่าวมาแลว้ 
ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื$อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร
หรือ ผูถื้อหุ้นคนหนึ$ งหรือหลายคนซึ$ งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นที$จาํหน่ายไดท้ั! งหมด จะ
เขา้ชื$อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวสิามญัเมื$อใดก็ได ้แตต่อ้งระบุเรื$องและเหตุผล
ในการที$ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นนี!  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อ
หุน้ภายในสี$สิบหา้วนันบัแตว่นัที$ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
           ในกรณีที$คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
กาํหนดระยะเวลาตามที$ผูถื้อหุ้นร้องขอ ผูถื้อหุ้นทั! งหลายซึ$ ง
เขา้ชื$อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื$น ๆ รวมกนัได้จาํนวนหุ้นตามที$
บงัคบัไวน้ั!นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี$สิบห้าวนันบัแต่
วนัครบกาํหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นนี!  ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถื้อหุ้นที$คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบคา่ใชจ่้ายอนัจาํเป็นที$เกิดจากการจดัใหมี้การประชุม
และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
            ในกรณีที$ผู ้ถือหุ้นจัดประชุมและผู ้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู ้ถือหุ้นที$ จัดประชุม



13 

 

[Type text] 
 

รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที$เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ดงักล่าว 

คณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื$อพิจารณาแกไ้ขเพิ$มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ที$ 27 ให้ สอดคลอ้ง
กบัประกาศฯ ฉบบัดงักล่าว รวมถึงมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการหรือบุคคลที$คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ
กระทาํการแทนบริษทัฯมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ตามที$จาํเป็นและเกี$ยวเนื$องกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้
ที$ 27 

ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม  
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ$มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ที$ 27 ให ้สอดคลอ้งกบัประกาศฯ  

ฉบบัดังกล่าว รวมถึงมอบอาํนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที$คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน
บริษทัฯมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ตามที$จาํเป็นและเกี$ยวเนื$องกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที$ 27 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย  219,059,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจาํนวนเสียงทั!งหมดของผูถื้อหุน้ซึ$งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี - 
 งดออกเสียง  - ไม่มี – 
 บตัรเสีย  - ไม่มี - 
 

วาระที� 9  ท่านประธานไดส้อบถามที$ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นๆ เพื$อพิจารณาหรือไม่  
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นใดใหที้$ประชุมพิจารณาอีก  จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

 ท่านประธานไดแ้จง้ตอ่ที$ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 25/2561 นี!  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
เมื$อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที$ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
  
ปิดประชุมเวลา 16.22 น. 
 
 
                ลงชื$อ     
                                                                                                                       (นายชลอ เฟื$ องอารมย)์                                                                                                           
                                          ประธานที$ประชุม 

 
  
ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง  
                                    (นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ) 
ประธานเจา้หนา้ที$บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 



บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 229,766,928     240,644,140     227,320,041     237,379,687     

เบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 7 523,277,518     483,827,953     523,143,844     483,761,041     

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 12,040,139       9,005,242         7,306,365         6,905,382         

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8 408,451,103     476,374,747     408,451,103     476,374,747     

ลูกหนี,จากสัญญาประกนัภยัต่อ 9 215,132,383     51,583,665       215,937,578     52,070,930       

สินทรัพยล์งทุน

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10 3,262,293,511  3,034,526,290  3,216,490,844  2,984,710,290  

   เงินใหกู้ย้ืม 11 7,168,090         5,714,562         7,168,090         5,714,562         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                   -                       67,200,000       67,200,000       

ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 13 317,223,243     292,108,672     312,882,797     284,832,877     

คา่ความนิยม 12 18,240,000       18,720,000       -                       -                       

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14 10,199,695       6,361,779         10,087,936       6,172,919         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 91,702,016       79,009,259       91,702,016       79,009,259       

สินทรัพยอื์�น 16 553,947,851     523,785,290     554,393,839     524,067,481     

รวมสินทรัพย์ 5,649,442,477  5,221,661,599  5,642,084,453  5,208,199,175  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี,



บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หนี/สินและส่วนของเจ้าของ

หนี/สิน

หนี, สินจากสัญญาประกนัภยั 17 3,135,720,447  2,825,442,132  3,133,927,643  2,824,322,807  

เจา้หนี,บริษทัประกนัภยัต่อ 18 506,562,790     507,547,684     506,562,790     507,547,684     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,420,600       2,733,885         15,420,600       2,733,885         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 91,215,706       87,820,420       91,215,706       87,820,420       

หนี, สินอื�น 20 647,871,888     615,364,431     647,203,550     614,815,140     

รวมหนี/สิน 4,396,791,431  4,038,908,552  4,394,330,289  4,037,239,936  

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 303,000,000     303,000,000     303,000,000     303,000,000     

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้  

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 303,000,000     303,000,000     303,000,000     303,000,000     

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 163,800,007     163,800,007     163,800,007     163,800,007     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 30,300,000       30,300,000       30,300,000       30,300,000       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 30,300,000       30,300,000       30,300,000       30,300,000       

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 621,258,591     528,219,520     626,021,433     529,707,855     

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื�อขาย 10.3 124,632,724     144,151,377     124,632,724     144,151,377     

   ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (6,497,341)        (4,800,000)        -                       -                       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,236,493,981  1,164,670,904  1,247,754,164  1,170,959,239  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 16,157,065       18,082,143       -                       -                       

รวมส่วนของเจ้าของ 1,252,651,046  1,182,753,047  1,247,754,164  1,170,959,239  

รวมหนี/สินและส่วนของเจ้าของ 5,649,442,477  5,221,661,599  5,642,084,453  5,208,199,175  

-                   -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี,

กรรมการ กรรมการ



บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี!ยประกนัภยัรับ 4,155,144,164    3,547,253,747    4,152,256,441    3,545,875,526    

หกั: เบี!ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัตอ่ (893,260,258)      (848,001,403)      (893,260,258)      (848,001,403)      

เบี!ยประกนัภยัรับสุทธิ 3,261,883,906    2,699,252,344    3,258,996,183    2,697,874,123    

หกั: สาํรองเบี!ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ�มจากปีกอ่น (284,067,127)      (189,922,199)      (283,682,774)      (188,893,176)      

เบี!ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัตอ่ 2,977,816,779    2,509,330,145    2,975,313,409    2,508,980,947    

รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 242,016,544       228,307,473       242,016,544       228,307,473       

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 69,638,622         68,262,209         66,664,408         66,130,535         

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (16,496,961)        4,360,844           (16,496,961)        4,360,844           

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน (29,919,537)        20,107,379         (29,919,537)        20,107,379         

รายไดอื้�น 7,296,269           6,303,235           7,371,102           6,316,880           

รวมรายได้ 3,250,351,716    2,836,671,285    3,244,948,965    2,834,204,058    

ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 2,102,671,175    2,048,394,503    2,099,902,669    2,047,672,062    

หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัตอ่ (412,611,029)      (485,216,633)      (412,611,029)      (485,169,821)      

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 675,857,746       588,633,081       675,538,334       588,497,580       

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 267,490,735       226,867,777       267,321,699       226,384,957       

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 22 480,984,031       426,211,019       474,160,366       422,911,550       

รวมค่าใช้จ่าย 3,114,392,658    2,804,889,747    3,104,312,039    2,800,296,328    

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 135,959,058       31,781,538         140,636,926       33,907,730         

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (25,266,409)        341,695              (25,266,409)        341,695              

กาํไรสําหรับปี 110,692,649       32,123,233         115,370,517       34,249,425         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี!

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ+นสุดวนัที, 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื,น:

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน

      ที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ (ขาดทุน) (2,219,058)          (6,240,000)          -                          -                          

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนเผื�อขาย (24,398,316)        64,427,859         (24,398,316)        64,427,859         

   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15.2 4,879,663           (12,885,572)        4,879,663           (12,885,572)        

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษี (ขาดทุน) (21,737,711)        45,302,287         (19,518,653)        51,542,287         

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,691,256           (5,324,087)          2,691,256           (5,324,087)          

  หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15.2 (538,251)             1,064,818           (538,251)             1,064,818           

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) 2,153,005           (4,259,269)          2,153,005           (4,259,269)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื,นสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (ขาดทุน) (19,584,706)        41,043,018         (17,365,648)        47,283,018         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 91,107,943         73,166,251         98,004,869         81,532,443         

การแบ่งปันกาํไรสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 112,096,010       32,761,090         115,370,517       34,249,425         

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (1,403,361)          (637,857)             

110,692,649       32,123,233         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 93,033,021         75,244,108         98,004,869         81,532,443         

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (1,925,078)          (2,077,857)          

91,107,943         73,166,251         

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรตอ่หุน้ขั!นพื!นฐาน 

   ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 0.37 0.11 0.38 0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี!

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ+นสุดวนัที, 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)



งบกระแสเงนิสด

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

เบี!ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 4,107,218,019    3,390,462,437    4,103,004,567    3,388,519,558    

เงินจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัตอ่ (311,270,129)      (252,687,654)      (310,641,258)      (252,687,654)      

ดอกเบี!ยรับ 30,301,833         27,281,495         30,015,376         27,249,681         

เงินปันผลรับ 36,214,700         39,602,225         36,214,700         39,602,225         

รายไดจ้ากการลงทุนอื�น 2,736,620           2,480,160           2,736,620           2,480,160           

รายไดอื้�น 4,244,257           3,757,846           4,295,871           3,771,491           

คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (2,124,209,226)   (1,817,464,003)   (2,121,534,387)   (1,816,379,795)   

คา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (41,818,025)        (33,479,341)        (41,767,021)        (33,463,371)        

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (665,951,149)      (569,745,381)      (665,456,175)      (569,539,995)      

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น (266,426,855)      (224,515,807)      (266,257,820)      (224,342,323)      

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (390,531,386)      (354,855,105)      (387,143,630)      (353,292,948)      

ภาษีเงินได ้ (20,931,039)        (7,089,902)          (20,931,039)        (7,129,268)          

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (243,182,646)      (176,911,318)      (243,182,646)      (176,911,318)      

เงินใหกู้ย้มื (1,453,528)          3,636,177           (1,453,528)          3,636,177           

เงินฝากสถาบนัการเงิน (48,101,544)        50,118,792         (50,837,544)        79,134,792         

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 66,839,902         80,590,621         67,062,086         110,647,412       

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนบริษทัยอ่ย -                      (22,394,540)        -                          (67,200,000)        

ซื!อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (49,000,230)        (27,348,420)        (48,690,619)        (19,262,651)        

ซื!อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,780,836)          (1,044,157)          (7,593,213)          (846,100)             

ขายอุปกรณ์ 372,044              296,144              372,044              296,144              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (56,409,022)        (50,490,973)        (55,911,788)        (87,012,607)        

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่าย (21,209,944)        (15,149,960)        (21,209,944)        (15,149,960)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (21,209,944)        (15,149,960)        (21,209,944)        (15,149,960)        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (98,148)               (3,200,390)          -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ,มขึ+น (ลดลง) สุทธิ (10,877,212)        11,749,298         (10,059,646)        8,484,845           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 240,644,140       228,894,842       237,379,687       228,894,842       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ+นปี 229,766,928       240,644,140       227,320,041       237,379,687       

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี!

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ+นสุดวนัที, 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2

 (หน่วย: บาท)

ส่วนของ

ส่วนเกินทุน ผลตา่งจากการแปลงคา่ รวมส่วนของ ผูม้ีส่วนไดเ้สียที�

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - จากการวดัมูลคา่ งบการเงินที�เป็น ผูถ้ือหุน้ ไมม่ีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย เงินตราตา่งประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย เจา้ของ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2560 303,000,000          163,800,007          30,300,000            514,867,659          92,609,090            -                                  1,104,576,756       -                             1,104,576,756       

กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                             32,761,090            -                             -                                  32,761,090            (637,857)                32,123,233            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             (4,259,269)             51,542,287            (4,800,000)                  42,483,018            (1,440,000)             41,043,018            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             28,501,821            51,542,287            (4,800,000)                  75,244,108            (2,077,857)             73,166,251            

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไมม่ีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ>นจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             -                             -                             -                                  -                             20,160,000            20,160,000            

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 26) -                             -                             -                             (15,149,960)           -                             -                                  (15,149,960)           -                             (15,149,960)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 303,000,000          163,800,007          30,300,000            528,219,520          144,151,377          (4,800,000)                  1,164,670,904       18,082,143            1,182,753,047       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2561 303,000,000          163,800,007          30,300,000            528,219,520          144,151,377          (4,800,000)                  1,164,670,904       18,082,143            1,182,753,047       

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             2,153,005              (19,518,653)           (1,697,341)                  (19,062,989)           (521,717)                (19,584,706)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             114,249,015          (19,518,653)           (1,697,341)                  93,033,021            (1,925,078)             91,107,943            

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 26) -                             -                             -                             (21,209,944)           -                             -                                  (21,209,944)           -                             (21,209,944)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 303,000,000          163,800,007          30,300,000            621,258,591          124,632,724          (6,497,341)                  1,236,493,981       16,157,065            1,252,651,046       

-                             -                             -                             -                             -                             -                                  -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี>

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561
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งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของเจา้ของ - 

ส่วนเกนิทุน

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกนิ จดัสรรแลว้ - จากการวดัมูลค่า

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย รวมส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2560 303,000,000               163,800,007               30,300,000                 514,867,659               92,609,090                 1,104,576,756            

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  34,249,425                 -                                  34,249,425                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  (4,259,269)                  51,542,287                 47,283,018                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  29,990,156                 51,542,287                 81,532,443                 

เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 26) -                                  -                                  -                                  (15,149,960)                -                                  (15,149,960)                

ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 303,000,000               163,800,007               30,300,000                 529,707,855               144,151,377               1,170,959,239            

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2561 303,000,000               163,800,007               30,300,000                 529,707,855               144,151,377               1,170,959,239            

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  115,370,517               -                                  115,370,517               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  2,153,005                   (19,518,653)                (17,365,648)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  117,523,522               (19,518,653)                98,004,869                 

เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 26) -                                  -                                  -                                  (21,209,944)                -                                  (21,209,944)                

ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 303,000,000               163,800,007               30,300,000                 626,021,433               124,632,724               1,247,754,164            

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี:

กาํไรสะสม

สําหรับปีสิ'นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ประกนัภยัไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ประวติักรรมการที�เสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

(ประกอบการพิจารณาวาระที� 6) 
 

รายนามกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 
  
1. ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์       กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นางสุเทพี อศัวะธนกุล  กรรมการผูอ้าํนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู           กรรมการและเลขานุการบริษทั 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั<งกรรมการที�ออกตามวาระจาํนวน 3 
ทา่นดงักล่าว ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายละเอียดประวติักรรมการโดยสังเขป ดงัต่อไปนี<  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 4 
 

[Type text] 

 

 

ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 

 

                                                                            ดร.พศิิษฐ  เศรษฐวงศ์ 

ที�อยู่ปัจจุบัน                                 31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ  18 มีนาคม 2488 
อาย ุ   74 ปี 
สัญชาต ิ     ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

สถานที�ทํางาน  บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการศึกษา/อบรม    

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        
 รองปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

อธิบดีกรมการคา้ภายใน 
ที�ปรึกษา บริษทั อินโนเวชั�น เซ็นเตอร์ จาํกดั  
ที�ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) 
  แตง่ตั<ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�  /  28 ตลุาคม 2548 -ปัจจุบนั  
  กรรมการตรวจสอบ 
  แตง่ตั<ง  เมื�อวนัที�  /  5 เมษายน 2555 - 2558 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  แตง่ตั<ง – ตอ่วาระ  เมื�อวนัที�  /  8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 

     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
                     แตง่ตั<ง เมื�อวนัที� / 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั  

- ตําแหน่งด้านบริหาร 

 ไมมี่ 
จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  13 ปี 6 เดือน 
การถือหุ้นในบริษทั  -  ไม่ม ี
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา           ไมมี่ 
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การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ               ไมมี่ 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

 ไมเ่ป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั<งคูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกนัในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   

ไมเ่ป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  
 ไมเ่ป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 
 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไมส่ามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั?งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั<ง– ตอ่วาระ – เมื�อ  28 ตุลาคม 2548)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั< งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี 2559    6    6 
 ปี 2560    6    6 
                  ปี 2561    6    6 
 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั<งเมื�อ 5 เมษายน 2555)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั< งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี 2559    5    5 
 ปี 2560    6    6 
 ปี 2561    5    5 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (แต่งตั<งเมื�อ 11 สิงหาคม 2559)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั< งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี 2559    1    1 
 ปี 2560    1    1 
 ปี 2561    1    1 
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 

 
นางสุเทพ ีอศัวะธนกลุ 

ที�อยู่ปัจจุบัน 94 ซอยสุขมุวิท 53 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ  27 กุมภาพนัธ์ 2503 
อายุ 59 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง กรรมการผู้อาํนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

สถานที�ทํางาน บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการศึกษา/อบรม   

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     Tarleton State University สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที� 2 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม    สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

 กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ         บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการ    
  แตง่ตั<ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�  18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  แตง่ตั<ง เมื�อวนัที� / 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั 
- ตําแหน่งด้านบริหาร 

กรรมการผูอ้าํนวยการ, ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน (CFO) 
จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  33  ปี 
การถือหุ้นในบริษทั          4,725,384 หุน้  คดิเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 1.56 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา  ไมมี่ 
การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ ไมมี่  
การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

 ภรรยานายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล (ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่)  
นอ้งสาวนางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริษทั) 
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การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั?งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั<ง – ตอ่วาระ – เมื�อ 18 มิถุนายน 2529 )                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั< งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี 2559    6    6 
 ปี 2560    6    6 
                  ปี 2561    6    6 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (แต่งตั<งเมื�อ 11 สิงหาคม 2559)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั< งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี 2559    1    1 
 ปี 2560    1    1 
 ปี 2561    1    1 
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 

 
นางสุณย์ี ธีราวทิยางกรู 

ที�อยู่ปัจจุบัน 129 ถนนเทอดไท แขวงบางยี�เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  
วนั/เดอืน/ปีเกดิ 16 มีนาคม 2494 
อายุ 68 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง กรรมการ และ เลขานุการบริษทั 
สถานที�ทํางาน   บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการศึกษา/อบรม   

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน์ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 เลขานุการบริษทั บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการ 
  (แต่งตั<ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�  18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั ) 
- ตําแหน่งด้านบริหาร 
ไมมี่ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  33  ปี 
การถือหุ้นในบริษทั          18,000 หุ้น คดิเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 0.006 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา   ไมมี่ 
การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ      ไมมี่  
การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

 พี�สาวนางสุเทพี อศัวะธนกุล (กรรมการผูอ้าํนวยการ) 
 พี�สะใภ ้นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล (ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั?งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั<ง – ตอ่วาระ – เมื�อ  18 มิถุนายน 2529)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั< ง)         จาํนวนครั< งที�เชิญประชุม (ครั< ง) 
 ปี 2559    5    6 
 ปี 2560    4    6 
                  ปี 2561    5    6   
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ประวตัิผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลอืกตั�ง     

                                                      ( ประกอบการพิจารณาวาระที� 7 ) 
 

ชื�อ: นางสาวสมใจ คุณปสตุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4499 

 

อาย:ุ 48 ปี  
วฒิุการศึกษา: บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
ตาํแหน่งของผูส้อบบญัชีในสาํนักงาน: หุน้สว่น  
ประสบการณ์การตรวจสอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีความสมัพนัธห์รอืการมีส่วนได้
เสียหรอืรายการที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว 
 
 
 
 
 
 

- บรษิทั ราชธานี ลสิซิ,ง จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   
- บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
- บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั นวกจิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั สนิมั ,นคงประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิ,ง จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
- ไม่ม ี
 



 

 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลอืกตั�ง  
                                                      

ชื�อ: 

อาย:ุ 
วฒิุการศึกษา: 
ตาํแหน่งของผูส้อบบญัชีในสาํนักงาน: 
ประสบการณ์การตรวจสอบ: 
 
 
 
 
 
การมีความสมัพนัธห์รอืการมีส่วนได้
เสียหรอืรายการที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว : 
 

เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 

 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลอืกตั�ง     

 ( ประกอบการพิจารณาวาระที� 7 ) 
 

นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที, 4172 
50 ปี 
บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หุน้สว่น 
- บรษิทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั แอลเอม็จ ีประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เจนเนอราลี, ประกนัภยั (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน
- บรษิทั ไทยซมัซุง ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 
- ไม่ม ี           
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มหาชน) 

จาํกดั (มหาชน) 



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 5 

 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลอืกตั�ง     

                                                      ( ประกอบการพิจารณาวาระที� 7 ) 

 

ชื�อ: นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ Cวาณิชย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4951 

 

อาย:ุ 48 ปี  
วฒิุการศึกษา: บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติดา้นการเงนิ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ตาํแหน่งของผูส้อบบญัชีในสาํนักงาน: หุน้สว่น  
ประสบการณ์การตรวจสอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
การมีความสมัพนัธห์รอืการมีส่วนได้
เสียหรอืรายการที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว : 
 

- บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั อนิทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 
- ไม่ม ี
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ประวตัิผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลอืกตั�ง     

                                                      ( ประกอบการพิจารณาวาระที� 7 ) 
 
ชื�อ: นางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที, 4812 

 

อาย:ุ 47 ปี  
วฒิุการศึกษา: บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
ตาํแหน่งของผูส้อบบญัชีในสาํนักงาน: หุน้สว่น  
ประสบการณ์การตรวจสอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
การมีความสมัพนัธห์รอืการมีส่วนได้
เสียหรอืรายการที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว : 
 

- บรษิทั กรุงเทพประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เอม็ บ ีเค ไลฟ์ ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 
- บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ทนูประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั อนิทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  
- บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยรปีระกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
- ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลอืกตั�ง  
                                                      

ชื�อ: 

อาย:ุ 
วฒิุการศึกษา: 
ตาํแหน่งของผูส้อบบญัชีในสาํนักงาน: 
ประสบการณ์การตรวจสอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีความสมัพนัธห์รอืการมีส่วนได้
เสียหรอืรายการที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว : 
 

เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 

ประวตัิผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลอืกตั�ง     

 ( ประกอบการพิจารณาวาระที� 7 ) 

 

นางสาววรรณวไิล เพชรสรา้ง  

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที, 5315 
47 ปี 
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 หุน้สว่น 
- ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 
- บรษิทั เดซกินี ฟอร ์อทีเีอ คอนแทรคท ์จาํกดั 
- บรษิทั สคบิ เซอรว์สิ จาํกดั 
- บรษิทั ธนชาต เทรนนิ,ง แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั
- บรษิทั ธนชาต แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 
- บรษิทั เนชั ,นแนล ลซีซิ,ง จาํกดั 
- บรษิทั ทบัละมุ รสีอรท์ ดเีวลลอปเมน้ทส์ จาํกดั 
- บรษิทั ไมข้าว รสีอรท์ ดเีวลลอปเมน้ทส์ จาํกดั 
- บรษิทั สตัหบี ดเีวลลอปเมน้ทส์ จาํกดั 
- บรษิทั แม่พมิพ ์รสีอรท์ ดเีวลลอปเมน้ทส์ จาํกดั 
- ทรสัตเ์พื,อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 
- บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จาํกดั (มหาชน
 
- ไม่ม ี 
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ธนชาต เทรนนิ,ง แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 

 
มหาชน) 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับหลกัเกณฑข์ั-นตํ�าของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดงันี-  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั-งนี-  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ทั-งนี-  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�
ปรึกษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี�
นอ้ง และบุตร รวมทั-งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํ
เป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให ้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ-าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี- สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลให้
บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี- ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ� ง ตั-งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั-งแต่ 20 ลา้นบาทขึ-น
ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ ทั-งนี-  การคาํนวณภาระหนี-ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี-ดงักล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี- ที�เกิดขึ-นในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� ง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั-นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั-งขึ-นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที�มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักิจการของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั    
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เอกสารหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

วธีิการมอบฉันทะ วธีิการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

และขั%นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

1. วธีิการมอบฉันทะ 
บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ตามที	กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไว ้ให้ผูถื้อหุ้นที	ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั0 งที	 26/2562 ของบริษทั ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี0  
1) มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ	งตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทับุคคลใดคนหนึ	 ง โดย

ให้ระบุชื	อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที	ผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั0งขีดฆ่าลงวนัที	ที	ทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื	อให้ถูกตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
 3) ส่งคืนมายงัสาํนกังานบริษทั ภายในวนัที	 25 เมษายน 2562  หรือ ก่อนเวลาเริ	มการประชุมอยา่งน้อยครึ	 งชั	วโมง เพื	อให้เจา้หน้าที	ของ
บริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ	มประชุม ทั0งนี0  ไมว่า่ผูถื้อหุ้นจะถือหุ้นของบริษทัจาํนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนงัสือ
หลายฉบบั หรือให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนไมไ่ด ้
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
      บริษทัจะเริ	มรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนเริ	มการประชุมไมน่อ้ยกวา่   
1 ชั	วโมง หรือ ตั0งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป ณ  สาํนกังานใหญ่ของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  เลขที	 71 ถนนดินแดง แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามแผนที	สถานที	จดัประชุมที	ปรากฏอยูใ่นสิ	งที	ส่งมาดว้ย  
3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม 
 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี0 ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แต่กรณีใดกรณีหนึ	ง) ต่อไปนี0  
3.1 กรณบุีคคลธรรมดา 

3.1.1 กรณผู้ีถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ให้แสดงเอกสารที	ส่วนราชการออกให้ที	ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี	 หรือหนังสือ
เดินทาง และหากมีการเปลี	ยนชื	อ-นามสกุล ให้ยื	นหลกัฐานประกอบดว้ย 
3.1.2  กรณมีอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

                  (1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที	แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ	ง) ลงลายมือชื	อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (2)  สําเนาเอกสารที	ส่วนราชการออกให้ผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 3.1.1 และผูถื้อหุ้นไดล้งชื	อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ( ไมต่อ้งแสดงบตัรตวัจริง) 
                  (3) แสดงเอกสารที	ส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบั ขอ้ 3.1.1 
3.2 กรณนีิติบุคคล 

3.2.1 กรณผู้ีแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 (1) แสดงเอกสารที	ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 3.1.1 
                  (2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ	 งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ)   
                 และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ	 งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ	 งเป็นผูถื้อหุ้น 
3.2.2 กรณผู้ีถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที	แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ	ง)  ลายมือชื	อของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ	 งเป็น
ผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

(2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ	 งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความ
แสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ	 งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ	 งเป็นผูถื้อหุ้น 

(3) สาํเนาเอกสารที	ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ	 งเป็นผูม้อบฉนัทะตาม ขอ้ 3.1.1 และลงชื	อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(4) แสดงเอกสารที	ส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 3.1.1 
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3.3 ผู้ถือหุ้นซึ2งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที2จัดตั%งขึ%นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้ โดยเอกสารที	มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั0นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
4. การออกเสียงลงคะแนน 

4.1  กฎข้อบังคบัการลงคะแนนเสียง 

(1) ผูถื้อหุ้นรายหนึ	งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุ้นที	ตนถือ โดยให้นบัหุ้นหนึ	 งหุ้นมีเสียงหนึ	 งเสียงเพียง อยา่งใดอยา่งหนึ	 ง คือ เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที	ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบ
ฉนัทะเทา่นั0น กรณีผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

(3) มติของที	ประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี0  
ก) กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที	ประชุม 
ข) กรณีอื	น ๆ ซึ	 งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กจ็ะดาํเนินการให้เป็นไปตามที	กาํหนดนั0น โดย

ประธานในที	ประชุมหรือผูซึ้	 งประธานมอบหมายจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในที	ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดงักล่าว 

(4) หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที	ประชุมออกเสียงเพิ	มขึ0นอีกหนึ	งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี0ขาด 
(5) ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื	องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื	องนั0น และประธานในที	ประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นนั0นออก

นอกที	ประชุมชั	วคราวกไ็ด ้

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้มื	อมีผูถื้อหุ้นในที	ประชุมอยา่งน้อย 5 คนร้องขอ และที	ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลบัดงักล่าว 
โดยประธานในที	ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบันั0น และแจง้ให้ที	ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 
4.2 วธีิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

        ประธานหรือผูซึ้	 งประธานมอบหมายจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
จากที	ประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฎิบติัในการลงคะแนนเสียง ดงันี0  

(1) กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
หากผูถื้อหุ้นทา่นใด ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นชูมือขึ0นและเลือกกาเครื	องหมายวา่ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบตัรยืนยนั

การลงคะแนนที	ไดแ้จกไวใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นในขณะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั0งเซ็นชื	อกาํกบัไวแ้ละเจา้หน้าที	ของบริษทัจะเดินเขา้ไปเพื	อขอรับ
บตัรยนืยนัการลงคะแนนดงักล่าวในแต่ละวาระเพื	อทาํการรวบรวมคะแนนต่อไป 
สาํหรับทา่นผูถื้อหุ้นที	ไมไ่ดชู้มือในที	ประชุม ให้ถือวา่ผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามที	คณะกรรมการไดเ้สนอ 

(2) กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
ก) ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที	ผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวห้นงัสือมอบฉนัทะตามที	ผูรั้บมอบฉันทะไดย้ื	น

ต่อเจา้หน้าที	ของบริษทัในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที	ใช้นับเป็นมติที	ประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงในบตัรยืนยนัการ
ลงคะแนนอีก 

ข) กรณีที	ผูถื้อหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบติัตามวิธีการในขอ้ 4.2 (1) 
4.3  การนับคะแนนเสียงและประกาศผล 

 ในการประชุมแต่ละวาระ จะทาํการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที	ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจาก
จาํนวนหุ้นทั0งหมดของผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉนัทะที	มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนบัคะแนนเสียงให้ที	ประชุมรับทราบวา่ ในแต่
ละวาระการประชุมมีผูเ้ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงกี	เสียง  
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ประวตัิกรรมการอสิระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

                                                                            นายชลอ เฟื� องอารมย ์

ที�อยู่ปัจจุบัน   6/106 หมูที่� 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร10230 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ   10 มิถุนายน 2480   

อาย ุ     82 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

อาชีพ/ตําแหน่ง   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 

 ประวตัิการศึกษา/อบรม   

ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์      มหาวิทยาลยัฟิลลิปส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซาเทอร์น อิลินอยส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์ (บริหาร)  มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม ประเทศองักฤษ 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที� 27 

  การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 18 และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

         อธิบดีกรมทะเบียนการคา้            

            อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก      

            อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์    

                                  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประกนัภยั   

          รองปลดักระทรวงพาณิชย ์

          กรรมการติดตามประเมินผล   สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ 

                                            และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
                        กรรมการมูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย   

           กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต  จาํกดั (มหาชน)  

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)    
 
ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 
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- - ตําแหน่งด้านกรรมการ 
-   กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) 

   (แต่งตัCง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   5 เมษายน 2555  – ปัจจุบนั ) 
-   ประธานกรรมการตรวจสอบ   

   (แต่งตัCง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   5 เมษายน 2555  – 8 เมษายน 2558 ) 
-   ประธานกรรมการ 

   (แต่งตัCง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั ) 
-   ประธานกรรมการลงทุน 

   (แต่งตัCง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   12 พฤษภาคม 2559  – ปัจจุบนั ) 

- - ตําแหน่งด้านบริหาร    -   ไม่ม ี
การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ    -  ไม่ม ี

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ   ไม่ม ี

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  7 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั           ไมมี่ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

 ไมเ่ป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทัCงคูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกนัในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   

ไมเ่ป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  

ไมเ่ป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไมส่ามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั=งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตัCงเมื�อ 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั)                         

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัC ง)         จาํนวนครัC งที�เชิญประชุม (ครัC ง) 

 ปี 2559                           6             6   

 ปี 2560          6             6   

 ปี 2561          6             6 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตัCงเมื�อ 12 พฤษภาคม 2559  – ปัจจุบนั))            

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัC ง)         จาํนวนครัC งที�เชิญประชุม (ครัC ง) 

 ปี 2559           1             1   

 ปี 2560           2             2 

 ปี 2561           2             2 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั=งที� 26/2562 

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะนีCไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครัC งนีCแต่อยา่งใด เวน้แต่ในวาระที� 

5 พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ   
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ประวตัิกรรมการอสิระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

           นางปราณ ีภาษผีล 

ที�อยู่ปัจจุบัน   44 ถนนติวานนท ์40 ตาํบลทา่ทราย อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ   13 ตุลาคม 2492    

 อาย ุ     69 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

อาชีพ/ตําแหน่ง   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 

ประวตัิการศึกษา/อบรม   

บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชนประจาํปีการศึกษา 2546-2547 

ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที� 9 - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และสาํนกังานกฤษฎีกา 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชยรุ่์นที� 2 -  สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรที� 1 รุ่นที� 30 -  สาํนกังาน ก.พ. 

ประกาศนียบตัร Change Management จาก Ripa International ประเทศองักฤษ 

ประกาศนียบตัร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 10/2001    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

        2543        รองอธิบดีกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์         

          2547         รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์     

          2549         ที�ปรึกษาการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์  

                    2550-2553 หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพาณิชย ์

          คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย ์

                  กรรมการกองทุนประกนัชีวิต  - กองทุนประกนัชีวิต 

                  อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ศูนยศิ์ลปาชีพเพื�อการส่งออก 

                  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   

                           ที�ปรึกษาคณะกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี  สภาวิชาชีพนกับญัชีฯ          

ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

-    ตําแหน่งด้านกรรมการ    
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  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) (แต่งตัCง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   8 เมษายน 2558  – ปัจจุบนั ) 

  กรรมการตรวจสอบ    (แต่งตัCง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   8 เมษายน 2558  – ปัจจุบนั ) 

  กรรมการลงทุน   (แต่งตัCง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   12 พฤษภาคม 2559  – ปัจจุบนั ) 

ตําแหน่งด้านบริหาร  -     ไม่ม ี

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ    - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษทัภิบาล   

                                                          บมจ.ดุสิตธานี 

                                       - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

                                                          บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 

                                         - ที�ปรึกษาคณะกรรมการ – สภาวิชาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 

   - คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ – สภาวิชาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์   

   - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี สาํนกังาน ก.พ.       

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ   ไมมี่ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  4 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั               ไมมี่ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย      ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  ไมเ่ป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา 

รวมทัCงคูส่มรสของบคุคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั=งที�เชิญประชุม 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตัCง – ตอ่วาระ – เมื�อ 8 เมษายน 2558)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัC ง)         จาํนวนครัC งที�เชิญประชุม (ครัC ง) 
                  ปี 2559    5   6 
 ปี 2560    5   6 
 ปี 2561    6   6 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัCง – ตอ่วาระ – เมื�อ 8 เมษายน 2558)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัC ง)         จาํนวนครัC งที�เชิญประชุม (ครัC ง) 
                  ปี 2559    5   5 
 ปี 2560    6   6 
 ปี 2561    5   5 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตัCง – ตอ่วาระ – เมื�อ 12 พฤษภาคม 2559  )                

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัC ง)         จาํนวนครัC งที�เชิญประชุม (ครัC ง) 

 ปี 2559         1                          1 

ปี 2560        2                          2 

ปี 2561           2                  2 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั=งที� 26/2562 

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะนีCไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครัC งนีCแต่อยา่งใด เวน้แต่ในวาระที� 

5 พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ   



      เอกสารสิ	งที	ส่งมาดว้ยหมายเลข 9 

 

ขั�นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

มาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 

( 

แสดงบตัรประจาํตวั หรือ แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมเอกสารประกอบ (แลว้แต่กรณี) 

ลงนามเขา้ร่วมประชุม 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดการประชุม 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั 

กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ใหย้กมือและ

ส่งบตัรลงคะแนน (สาํหรับผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ที	เกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ม่เห็นดว้ยหรือ 

งดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน 

เมื	อทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจง้ผล 

การนบัคะแนนให้ที	ประชุมทราบ 
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หมวดที�  5   การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ขอ้ที	 27 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ0นสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื	นนอกจากที	กล่าวมาแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื	อใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควรหรือ ผูถื้อหุน้คนหนึ	งหรือหลายคนซึ	งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบ ของจาํนวนหุน้ที	จาํหน่ายไดท้ั0งหมด จะเขา้ชื	อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามญัเมื	อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื	องและเหตุผลในการที	ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี0  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี	สิบหา้วนันบัแตว่นัที	ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
           ในกรณีที	คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามที	ผูถื้อหุ้นร้องขอ ผูถื้อหุ้นทั0งหลายซึ	 งเขา้ชื	อ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื	น ๆ รวมกนัได้จาํนวนหุ้นตามที	บังคบัไวน้ั0นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี	 สิบห้าวนันับแต่วนัครบ
กาํหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นนี0  ให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที	คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ่้ายอนัจาํเป็นที	เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
            ในกรณีที	ผูถื้อหุน้จดัประชุมและผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมให้ผูถื้อหุ้นที	จดัประชุมรับผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ่้ายที	เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมดงักล่าว 
 ขอ้ที	   28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ   สถานที	   วนัเวลา    
ระเบียบวาระการประชุม           และเรื	องที	จะเสนอต่อที	ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื	องที	
จะเสนอเพื	อทราบเพื	ออนุมติั เพื	อพิจารณาแลว้แตก่รณี             รวมทั0งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื	องดงักล่าว    และ
จะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่  7   วนั   ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั  3  วนั    
ก่อนวนัประชุม     ไม่นอ้ยกวา่   3  วนั 
 ขอ้ที	  29.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น   (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  
คน  หรือไม่นอ้ยกวา่กึ	งหนึ	งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั0งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน   3  ของจาํนวนหุ้นที	
จาํหน่ายไดท้ั0งหมด  จึงจะจดัเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีที	ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั0 งใด   เมื	อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั	วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ	 งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที	กาํหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเมื	อผูถื้อหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นการ
ระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั0นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหญ่ และให้ส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  ก่อนวนัประชุมในการประชุมครั0 งหลงันี0ไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ขอ้ที	  30.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที	ประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีที	ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที	ประชุม   
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที	ได้  ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที	ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ	งเป็นประธานในที	ประชุม 
  ในการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที	ตนถืออยูโ่ดยถือวา่หุน้หนึ	งมีหนึ	งเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย    เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 5 คน   ร้องขอและที	ประชุมลง
มติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั        ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั0นใหเ้ป็นไปตามที	ประธานในที	ประชุมกาํหนด 
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 ขอ้ที	  31.  มติของที	ประชุมผูถื้อหุน้นั0นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี0  
       (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ	 งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  
ใหป้ระธานในที	ประชุมออกเสียงเพิ	มขึ0นอีกหนึ	งเสียงเป็นเสียงชี0ขาด 

      (2)   ในกรณีดงัตอ่ไปนี0  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั0งหมดของผูถื้อหุ้น   ซึ	 งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั0งหมด  หรือบางส่วนที	สาํคญัแก่บุคคลอื	น 
(ข) การซื0อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื	น   หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี	ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั0งหมด หรือ 

บางส่วนที	สาํคญั    การมอบหมายให้บุคคลอื	นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั  หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื	นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
 ขอ้ที	  32.  กิจการอนัที	ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีตอ่ไปนี0  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที	เสนอตอ่ที	ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของ 
บริษทัในรอบปีที	ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั0งกรรมการแทนกรรมการที	ออกตามวาระ 
(5) เลือกตั0งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื	นๆ  
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