
 

ที�ทวว.008/2563 
        วนัที�  24 เมษายน 2563                                                                                                            
เรื�อง แจง้มติประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั* งที� 27/2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมครั* งที� 27/2563 เมื�อวนัที�  
24 เมษายน 2563 เวลา 15.03 น. ถึง  15.50 น. ไดมี้มติดงันี*  
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั* งที� 26/2562 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี*  
เห็นดว้ย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัปี 2562 

 

3. อนุมติังบการเงินประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี*  
เห็นดว้ย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

4. งดจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย  และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 
รวมเป็นเงินทั%งสิ%น 60,600,000 บาท  โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 22 พฤษภาคม 2563 และกาํหนด
รายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิF รับเงินปันผล ในวนัที� 5 พฤษภาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี*  
เห็นดว้ย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

5. อนุมติัใหน้าํเงิน 5,000,000.-บาท มาจ่ายเป็นคา่บาํเหน็จแก่กรรมการโดยแบ่งเป็น 4,000,000 เป็นคา่
บาํเหน็จกรรมการ และ 1,000,000 บาทเป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยมอบใหป้ระธานกรรมการ
เป็นผูจ้ดัสรรไม่รวมคา่เบี*ยประชุมของกรรมการที�เขา้ประชุม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี*  
เห็นดว้ย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

6. เลือกกรรมการที�ออกตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี*  
   1) นางพิไล เปี* ยมพงศ์สานต ์                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
        และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
   เห็นดว้ย  227,010,756 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*งหมดของผูถื้อหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

             2) นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี  กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
   เห็นดว้ย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
      ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

3) นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 
กรรมการลงทุน 

   เห็นดว้ย 225,929,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.5238 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
   งดออกเสียง    1,081,128  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.4762 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 



 

      ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 7.           อนุมติัแต่งตั%ง นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ6 วาณิชย ์ และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชย 
          สุวรรณ และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บั   
          บริษทัฯในปี 2563 โ ดยกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปีเป็นเงิน 2,950,000.-บาท  

               ดว้ยคะแนนเสียงดงันี%  
           เห็นดว้ย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ*งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           ไม่เห็นดว้ย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ*งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถื้อหุน้ 
    ซึ*งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
            บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั*งหมดของผูถื้อหุน้ 

    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
 
                                                                                                       ขอแสดงความนบัถือ      
                                                                                                  (  นายจีรพนัธ์   อศัวะธนกลุ  ) 
                                                                              ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


