
 

ที�ทวว.008/2562 
        วนัที�  29 เมษายน 2562                                                                                                            
เรื�อง แจง้มติประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั) งที� 26/2562 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมครั) งที� 26/2562 เมื�อวนัที�  
29 เมษายน 2562 เวลา 15.12 น. ถึง  16.53 น. ไดมี้มติดงันี)  
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั) งที� 25/2561 เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
เห็นดว้ย 243,400,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัปี 2561 
หมายเหต ในระหวา่งวาระนี) มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิ�ม 2 ท่าน จาํนวนหุน้ 727,800 หุ้น 
 

3. อนุมตัิงบการเงินประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
เห็นดว้ย 244,127,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

4. งดจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย  และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 
รวมเป็นเงินทั%งสิ%น 60,600,000 บาท  โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 28 พฤษภาคม 2562 และกาํหนด
รายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิF รับเงินปันผล ในวนัที� 14 พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
เห็นดว้ย 244,127,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 



 

    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
5. อนุมตัิใหน้าํเงิน 4,120,000.-บาท มาจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จแก่กรรมการโดยแบ่งเป็น 3,480,000 เป็นค่า

บาํเหน็จกรรมการ และ 640,000 บาทเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยมอบให้ประธานกรรมการ
เป็นผูจ้ดัสรรไม่รวมค่าเบี)ยประชุมของกรรมการที�เขา้ประชุม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
เห็นดว้ย 244,127,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

6. เลือกกรรมการที�ออกตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
   1) นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์                 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   เห็นดว้ย  244,127,755 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0001  ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

             2) นางสุเทพี อศัวะธนกุล  กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน 

   เห็นดว้ย 239,402,571 เสียง คิดเป็นร้อยละ  98.0643 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   งดออกเสียง  4,725,384 เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.9357 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
      ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

  3) นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู                 กรรมการ และ เลขานุการบริษทั 
   เห็นดว้ย 244,109,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9926 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 



 

   งดออกเสียง    18,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0074 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
      ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 7.           อนุมติัแต่งตั%ง นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ4 วาณิชย ์ และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชย 
               สุวรรณ และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือ นางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย  
               จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัฯในปี 2562 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปีเป็นเงิน 2,690,000.-บาท  
               ดว้ยคะแนนเสียงดงันี%  

           เห็นดว้ย 244,090,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9845 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึCงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           ไม่เห็นดว้ย      37,760 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0155 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึCงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึCงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
            บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 

    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
 
                                                                                                       ขอแสดงความนบัถือ      
                                                                                                  (  นายจีรพนัธ์   อศัวะธนกุล  ) 
                                                                              ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


