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ทวว. 005/2564                                      

            วนัที� 22 มีนาคม 2564     

           

เรื�อง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั$ งที� 28/2564 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย (1)  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั$ งที� 27/2563  

  (2)  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

(;)  รายการขอ้มูลประจาํปี , รายงานและงบการเงิน ณ วนัที� ;> ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบ QR code  

  (4)  ประวติักรรมการที�เสนอใหด้าํรงตาํแหน่งอีก > วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที� 6) 

  (H)  ประวติัผูส้อบบญัชีที�เสนอใหเ้ลือกตั$ง (ประกอบการพจิารณา วาระที� 7) 

                               (I) คาํนิยามกรรมการอิสระ 

(J) คาํชี$แจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

  (L)  ขอ้มูลกรรมการอิสระที�ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  

  (N) ขั$นตอนการเขา้ร่วมประชุม 

  (>O) ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  (>>) แผนที�สถานที�จดัประชุม 

  (>P)หนงัสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  และ แบบ ข.   

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั$ งที� 28 ประจาํปี 2564 ในวนัพธุ ที� PL เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. ณ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื�อพจิารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี$  
 

วาระที� 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 27 ประจําปี 2563 เมื�อวันที� () เมษายน (+,- 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมื�อวนัที� PS เมษายน 2563 และไดจ้ดัทาํ 

รายงานการประชุมภายใน >S วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ซึ�งไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กาํหนด รวมถึงไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดของ

รายงานการประชุมตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 6 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครั$ งที� 27/2563 ที�

ประชุมเมื�อวนัที� PS เมษายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ไดรั้บการบนัทึกไวโ้ดยถกูตอ้ง

ตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 2. พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการดาํเนินการของบริษทั ประจาํปี 2563 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีของ
บริษทัฯที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั$ งนี$  ในรูปแบบ QR code ตามรายละเอียดใน 
เอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ดงัสรุปสาระสาํคญัดงันี$   

                     ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

    
งบการเงินรวม 

เปลี�ยนแปลงร้อยละ 
2563 2562 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 4,680.68 3,736.28 25.28 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (3,996.60) (3,209.21) 24.54 
กาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้าย
ดาํเนินการ 

684.08 527.07 29.79 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (597.77) (542.19) 10.25 
กาํไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั 86.31 (15.12) (671.21) 
รายไดจ้ากการลงทุน 4.94 136.73 (96.39) 

รายไดอ้ื�น 8.02 14.53 (44.84) 

คา่ใชจ่้ายอื�น (3.26) - 0.00 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 96.01 136.14 (29.49) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล                        (18.35) (23.98) (23.48) 
กาํไรสาํหรับปี 77.66 112.16 (30.77) 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อรับทราบผล 
การดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที� 3. พจิารณาและอนุมัติงบดลุและงบกําไรขาดทุนปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื�อใหเ้ป็นไปตาม มาตรา >>P แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.PH;H และขอ้บงัคบั

บริษทัฯ ขอ้ ;J ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ$นสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษทัฯ ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อ

พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทนุดงักล่าว ในการนี$บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สิ$นสุด ณ วนัที� 

;> ธนัวาคม PHI; ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอก และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้วา่ถกูตอ้ง ดงัปรากฎอยูใ่นงบการเงินประจาํปี PHI; ที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั$ งนี$  

ตามรายละเอียดในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 3 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติังบดุล  
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และ งบกาํไรขาดทุน สิ$นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอก และผา่นการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 4. พจิารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติเงินปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที� 34 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน 

หนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน 

สาํรองนี$จะมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ�งบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายไวเ้รียบร้อย 

แลว้เป็นเงิน  30.3 ลา้นบาท จึงเห็นควรไม่จดัสรรทนุสาํรอง 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ SO ของกาํไรสุทธิ 

หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ ; ปีที�ผา่นมา ดงันี$   

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ครั$งที� PL/PHIS (ปีPHI;) ครั$งที� PJ/PHI; (ปีPHIP) ครั$งที� P6/2562 (ปีPHI>) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 78,439,615 116,088,489 115,370,517 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.26 0.38 0.38 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 303,000,000 303,000,000 303,000,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุน้ (บาท) 0.20 0.20 0.20 
รวม จาํนวนปันผลจ่าย (บาท) 60,600,000 60,600,000 60,600,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ 77.26% 52.20% 52.53% 

ความเห็นคณะกรรมการ  ในรอบปี 2563 บริษัท ฯ มีกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 78,439,615 บาท บริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563  ในอตัราหุ้นละ 

0.20 บาท(ยี�สิบสตางค)์ รวมมูลคา่ทั$งสิ$น 60,600,000 บาท ทั$งนี$การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที�ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็น

ร้อยละ 77.26% ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ซึ� งเป็นอตัราที� เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กาํหนดไวข้อง

บริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้สดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมดว้ยอตัราการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปี เพื�อผูถื้อ

หุน้จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณา โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที� >O พฤษภาคม 2564 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผู ้

ถือหุน้ (Record Date) เพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 25 พฤษภาคม 2564  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� +  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล    บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัที�ใกลเ้คียงกบัอตุสาหกรรม 

เพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัที�ตอ้งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการเพื�อกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอให้นําเงินจาํนวนไม่เกิน 

5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จโดยแยกเป็นค่าบาํเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท และ ค่าบาํเหน็จ

คณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท และนอกจากนั$นขออนุมตัิคา่เบี$ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ยอ่ยสาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดงันี$  

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี (+,) ปี (+,- ปี (+,( 

6. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 4,000,000 4,000,000 3,480,000 
จาํนวนกรรมการ 8 9 9 

(. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 1,000,000 1,000,000 640,000 

จาํนวนกรรมการ 4 4 3 

-.ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  (บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 3 3 4 

). ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ) - - - 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 
+. ค่าบําเหน็จกรรมการกํากับดแูลกิจการที�ดี  
(บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 3 3 - 
ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั$ ง/คน)    

     6 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ              30,000 30,000 30,000 
           - กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

     ( คณะกรรมการตรวจสอบ    
          - ประธานกรรมการ             20,000 20,000 20,000 
          - กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

   

          - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 
          - กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
) คณะกรรมการลงทุน    
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          - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 
          - กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
+ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ด ี    

          - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 - 
          - กรรมการ        20,000 20,000 - 

 * ไม่มีค่าตอบแทนอื�น 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติั

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  คะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่Pใน ; ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 6. พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ที� >S กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเนื�องจากครบวาระ 

 เป็นจาํนวนหนึ�งในสามในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของทุกปี ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน 

 ไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม ทั$งนี$  กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักลา่วอาจไดรั้บ 

 เลือกตั$งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้ในปี 2564 มีกรรมการที�จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวนสามท่านดงั 

 รายนามตอ่ไปนี$  

  >. นายชลอ เฟื� องอารมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 

              P. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกาํกบัดูแล 

กิจการที�ดี 

              ;. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการที�ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื�อบุคคล 

 เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ั$งแตว่นัที� S พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที� 31 

 มกราคม 2564 ซึ�งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักลา่วผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั$น 

 ปรากฎวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคล เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแต ่

 อยา่งใด  

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาโดยพจิารณาจาก คุณสมบติัและเห็น 

 วา่กรรมการซึ�งครบกาํหนดออกตามวาระในปีนี$ มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.PH;H  

 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหา 

 และพิจารณาคา่ตอบแทนจึงไดเ้สนอตอ่ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั วา่เห็นสมควรพจิารณาเสนอชื�อกรรมการซึ�งพน้ 

 จากตาํแหน่งตามวาระทั$งสองท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง ดงัมีรายนายตอ่ไปนี$ 
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              >. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกาํกบัดูแล 

กิจการที�ดี 

              P. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการที�ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 โดยนายชลอ เฟื� องอารมย ์กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระอีก > ทา่นนั$นไม่ประสงคจ์ะรับตาํแหน่งกรรมการในวาระตอ่ไป 

 เนื�องจากมีปัญหาเรื�องสุขภาพ  

  ทั$งนี$ มีกรรมการหนึ�งท่านมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งบริษทัฯ ไดก้าํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไว ้

 เท่ากบัขอ้กาํหนดขั$นตํ�าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์        เป็นกรรมการอิสระที� 

 สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งดงัปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 

 หมายเลข I โดยประวติัของกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั$ งนี$  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข ) 

 สาํหรับการเสนอชื�อ นางปราณี ภาษีผล ซึ�งดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมาแลว้ I ปี หากไดรั้บเลือกตั$งใน

ครั$ งนี$จะมีวาระรวม N ปี ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาเลือกตั$งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไป

อีกวาระหนึ�ง เนื�องจากคณะกรรมการเห็นวา่ นางปราณี ภาษีผล เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบภายใน ซึ� งจะมีส่วนสําคญัในการช่วยพฒันาและทาํให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บรรลุผลสําเร็จตาม

เป้าหมาย และมีการสอบทานการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระ

ที�สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดผ้า่นกระบวนการพิจารณาและกลั�นกรองแลว้เห็นวา่ กรรมการ 

 ทั$ง P ท่านมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพจิารณา 

 แตง่ตั$งกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั$ง P ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

 

วาระที� 7.  พจิารณาเลือกตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั ไดผ้า่นการพจิารณาแต่งตั$งจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั$ ง

ที� PJ ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2563 ซึ�งบดันี$ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาแต่งตั$งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2564 โดยเสนอให ้ 

1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� SL>P และ/หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิd วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4951 และ/หรือ   
3) นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� H;>H  
แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ�ง (รายละเอียดประวตัิของผูส้อบบญัชีตาม 
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เอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข +) โดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและ
ลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ นอกจากนี$  ขอให้ที�ประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 
2564 เป็นจาํนวนเงิน 2,950,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที�เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี$                        

 ปี PHIS ปี PHI; เพิ�มขึ$น ร้อยละ 
>. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ$นสุด วนัที� ;> ธนัวาคม 1,370,000 1,370,000 - - 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (; ไตรมาส) 1,020,000 1,020,000 - - 
;. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
    ณ ;O มิถุนายน           

180,000 180,000 - - 

S. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
     ณ  ;> ธนัวาคม         

380,000 380,000 - - 

   รวมทั$งสิ$นเป็นเงิน     2,950,000 2,950,000 - - 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2563 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผู ้

ตรวจสอบบญัชีอื�น ๆ  แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทัประกนัภยัหลาย

แห่ง เป็นที�ยอมรับทั$งในและต่างประเทศ ซึ�งจะทาํใหม้าตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัสากล ทั$งยงั

ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูที้�

เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว ซึ�งคา่สอบบญัชีในปี 2564 จาํนวน 2,950,000.- บาท ถือวา่เป็นราคาที�เหมาะสม และ

เห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป โดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งดงัรายนามตอ่ไปนี$

เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 

ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที� จาํนวนปีที�สอบบญัชีใหบ้ริษทั 
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดงความ

คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั 
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิd วาณิชย ์ 4951 ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดงความ

คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั 
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 5315 ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดงความ

คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั 

ขอ้มลูเกี�ยวกบัประสบการณ์ทาํงานและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีแตล่ะรายปรากฏตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข + 

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบ

บญัชีรายเดิมไดป้ฏิบติัหนา้ที�สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัรวมแลว้ J รอบปีบญัชี

ติดตอ่กนั และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรายเดิมทาํหนา้ที�ครบ J รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั$งผูส้อบบญัชีรายเดิม

ไดเ้มื�อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย H รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

อนึ�ง ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานอีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และ บริษทัย่อย 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั$งบุคคลดงักล่าวเป็น ผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ ประจาํปี 2564 โดยกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นจาํนวน 2,950,000.- บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี (+,- ตามที�

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ให้
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บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาตอื�นของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็น

ตอ่งบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วได ้

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� D         พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที�เกี�ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อให้

สอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. (+,- 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  ตามที�มีการออกพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. PHI; (“พระราชกาํหนด”) 

และมีผลบงัคบัใชต้ั$งแตว่นัที� 19 เมษายน PHI; ทั$งนี$ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ที�

กาํหนดไวใ้นพระราชกาํหนดดงักล่าว บริษทัฯ จึงขอเสนอใหมี้การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที�เกี�ยวกบัการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ ในขอ้ P> ขอ้ PJ ขอ้ PL ขอ้ PN และขอ้ ;O โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่

ดงัตอ่ไปนี$แทน และมอบหมายใหบุ้คคลที�กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัมอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ข

เปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั$งแกไ้ข และ/หรือเปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมขอ้ความใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน

ตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยที�ไมก่ระทบตอ่เนื$อหาสาระสาํคญัของการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื�อใหก้ารจด

ทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบูรณ์  

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที�ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ข้อที�   21.  ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั$งหมด จึง
จะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้
ให้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ� งเป็น
ประธานในที�ประชุม 
การวนิิจฉยัชี$ขาดของที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหนึ�งมีเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการ
ซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื�องนั$น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออก
เสียงเพิ�มขึ$นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี$ขาด 
 

ข้อที� 21.  ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ในที�ปร ะชุม แห่ง เดี ย ว กันหรื อเ ป็นการ ปร ะชุม ผ่ านสื� อ
อิเล็กทรอนิกส์  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ� งหนึ� ง
ของจาํนวนกรรมการทั$ งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม        ใน
กรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าที�ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ให้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
               ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั�ง ประธานในที�
ประชุมอาจกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ดําเนินการใด  ๆในที�ประชุมดังกล่าวผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยการจดัการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที�ใช้บังคับในขณะนั�น และให้ถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่น เดียวกัน
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กับการประชุมคณะกรรมการที�เข้าร่วมประชุมในที�ประชุม
แห่งเดียวกันตามวิธีที�บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคบันี� 
 การวินิจฉยัชี$ขาดของที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
            กรรมการคนหนึ�งมีเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดไมมี่สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื�องนั$น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�
ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ$นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี$ขาด 

ข้อที� (L. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจาํปี ภายใน S เดือนนบัแต่วนัสิ$นสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวมาแลว้ 
ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู ้ถือ หุ้นเ ป็นการประชุมวิสามัญ เมื� อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควรหรือ ผูถื้อหุน้คนหนึ�งหรือหลายคนซึ� งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่าย
ไดท้ั$งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี$  คณะกรรมการตอ้งจดั
ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
           ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายใน
กาํหนดระยะเวลาตามที�ผูถ้ือหุ้นร้องขอ ผูถื้อหุ้นทั$งหลายซึ�ง
เขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื�น ๆ รวมกนัได้จาํนวนหุ้นตามที�
บงัคบัไวน้ั$นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่
วนัครบกาํหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นนี$  ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถื้อหุน้ที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที� เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
            ในกรณีที�ผู ้ถือหุ้นจัดประชุมและผู ้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู ้ถือหุ้นที�จัดประชุม
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
ดงักลา่ว 
 

ข้อที� (L. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจาํปี ภายใน S เดือนนบัแต่วนัสิ$นสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวมาแลว้ 
ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู ้ถือ หุ้นเ ป็นการประชุมวิสามัญเมื� อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควรหรือ ผูถื้อหุน้คนหนึ�งหรือหลายคนซึ� งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่าย
ไดท้ั$งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี$  คณะกรรมการตอ้งจดั
ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี�สิบหา้วนันับแต่วนัที�ไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
           ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายใน
กาํหนดระยะเวลาตามที�ผูถ้ือหุ้นร้องขอ ผูถื้อหุน้ทั$งหลายซึ�ง
เขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื�น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามที�
บงัคบัไวน้ั$นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่
วนัครบกาํหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นนี$  ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถื้อหุน้ที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที� เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
            ในกรณีที�ผู ้ถือหุ้นจัดประชุมและผู ้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู ้ถือหุ้นที�จัดประชุม
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
ดงักลา่ว 
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 ทั�งนี�การจัดประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดการประชุม
ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการ
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที�บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที�ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือ
หุ้นผ่านสื� ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมในที�ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการ
ที�บัญญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี�  

ข้อที�  28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการ
จดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ   สถานที�   วนัเวลา         
ระเบียบวาระการประชุม  และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชุม
พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื�อง
ที�จะเสนอเพื�อทราบเพื�ออนุมติั   เพื�อพิจารณาแลว้แตก่รณี
รวมทั$งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว    
และจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่    7    วนั   ก่อนวนั
ประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนั  3  วนั    ก่อนวนัประชุม     ไม่นอ้ยกวา่   3  วนั  
 

ข้อที�  28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการ
จดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ   สถานที�   วนัเวลา         
ระเบียบวาระการประชุม  และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม
พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื�อง
ที�จะเสนอเพื�อทราบเพื�ออนุมติั   เพื�อพิจารณาแลว้แตก่รณี
รวมทั$งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว    
และจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่    7    วนั   ก่อนวนั
ประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนั  3  วนั    ก่อนวนัประชุม     ไม่นอ้ยกวา่   3  วนั 
โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถดาํเนินการโดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ�งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสือพมิพ์ภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้ในวรรค
นี� 

ข้อที�  29.  ในการประชุมผูถื้อหุน้     ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้    (ถา้มี)     มาประชุมไมน่อ้ยกวา่   
25   คน     หรือไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้
ทั$งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่1  ใน   3  
ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั$งหมด  จึงจะจดัเป็นองค์
ประชุม 
          ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั$ งใด   เมื�อ
ลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชั�วโมง    จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้
ร่วมประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้          หาก
วา่        การประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนดัเมื�อผูถื้อหุน้ร้องขอ      
การประชุมเป็นการระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั$น

ข้อที�  29.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใน
ที�ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์    
ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้    (ถา้มี)     มา
ประชุมไมน่อ้ยกวา่   25   คน     หรือไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของ
จาํนวนผูถื้อหุน้ทั$งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่1  ใน   3  ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั$งหมด  จึงจะ
จดัเป็นองคป์ระชุม 
           ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั$ งใด   เมื�อ
ลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชั�วโมง    จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้
ร่วมประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้          หาก
วา่        การประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนดัเมื�อผูถื้อหุน้ร้องขอ      
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มิใช่เป็นการเรียกประชุม    เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดั
ประชุมใหญ่   และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่  7  วนั  ก่อนวนัประชุมในการประชุมครั$ งหลงันี$ไม่
บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 

การประชุมเป็นการระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั$น
มิใช่เป็นการเรียกประชุม    เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดั
ประชุมใหญ่   และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่  7  วนั  ก่อนวนัประชุมในการประชุมครั$ งหลงันี$ไม่
บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม  

ข้อที�  30.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถ้ือ
หุ้น  ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ใหผู้ถื้อหุ้น
ซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
          ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถืออยู ่โดยถือวา่หุน้หนึ�งมีหนึ�งเสียง 
           การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย  เวน้แต่
ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า   5  คน  ร้องขอและที�ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนลับนั$ นให้เป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุม
กาํหนด 

ข้อที�  30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที�
ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 
ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุน้    ใน
กรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที�ประชุม หรือไมส่ามารถ
ปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมเลือกผู้
ถือหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
         ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถืออยู ่โดยถือวา่หุน้หนึ�งมีหนึ�งเสียง 
          การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผู ้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  5  คนร้องขอและที�ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนลับนั$ นให้เป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุม
กาํหนด 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ขอ้ P> ขอ้ PJ ขอ้ PL ขอ้ PN และขอ้ ;O ในเรื�องที�เกี�ยวกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ือหุน้ เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. PHI; และอนุมติัการมอบหมายใหบ้คุคลที�กรรมการ

ผูมี้อาํนาจของบริษทัมอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั$งแกไ้ข 

และ/หรือเปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมขอ้ความใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียนตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยที�ไมก่ระทบต่อ

เนื$อหาสาระสาํคญัของการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพื�อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เสร็จสมบรูณ์ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ    คะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ ;ในS ของจาํนวนเสียงทั$งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง  
 

วาระที� S.  พจิารณาเรื�องอื�น  ๆ
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ทั$งนี$  บริษทัฯกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัที� >I มีนาคม 25IS พร้อมกนันี$บริษทัฯได้

แนบเอกสารตามรายการสิ�งที�ส่งมาดว้ยมายงัท่านเพื�อทราบและพิจารณา โดยไดจ้ดัทาํรายงานขอ้มูลประจาํปี รายงาน

และงบการเงินปี 2563 ในรูปแบบ QR code  ซึ�งหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานขอ้มลูประจาํปี 

รายงานและงบการเงินในรูปเอกสาร  สามารถติดตอ่ขอรับไดที้�  นกัลงทุนสมัพนัธ์  โทรศพัท ์ OP-INHOLOO ตอ่ HN;L  

โทรสาร OP-INHOLOL หรือ  Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th 

จึงขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานที� ดงัไดร้ะบุไวข้า้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั หากท่าน

ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง    กรุณาแตง่ตั$งผูรั้บมอบฉนัทะเพื�อเขา้ร่วมประชุมตามหนงัสือมอบฉนัทะที�ได้

แนบมาดว้ยนี$   

                                       

                             ขอแสดงความนบัถือ 

      

  

                                                                                                    ( นายจีรพนัธ ์  อศัวะธนกลุ )          

                                                                                                 ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� ��/��63 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� �1  เมษายน  ��23 ณ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) เลขที� �7 ถนนดินแดง แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี�  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                 14           ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้               32,132,048  หุน้  

ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม             22            ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้             194,878,908                 หุน้  

รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ  36 ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้                  227,010,956         หุน้   

คิดเป็นร้อยละ    74.92     ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด 303,000,000 หุน้ ซึ�งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ที� 29 ซึ�งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไมน่อ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด   

เริ�มประชุมเวลา     7�.L3   น. 

 เลขาที�ประชุมไดแ้จง้ตอ่ที�ประชุมวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ในวนันี�  บริษทัฯ จดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความเสี�ยงจากการ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจดัประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุข และหน่วยงาน

อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

และไดแ้จง้ตอ่ที�ประชุมถึงวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยประธานจะเป็นผูส้อบถามความเห็น

จากที�ประชุมเพื�อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หากมีผูถื้อหุน้ทา่นใดที�ไมเ่ห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กมือ จะมี

เจา้หนา้ที�รับบตัรลงคะแนนและดาํเนินการตรวจนบัผลคะแนน โดยจะหกัคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงดงักล่าว

ออกจากจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมทั�งหมด และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัที หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือ จะ

ถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติเห็นชอบกบัวาระที�นาํเสนอ 

สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ�งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล้่วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามที�ผู ้

มอบฉนัทะกาํหนด 

ที�ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 

เนื�องจากท่านประธานกรรมการไมส่ามารถเขา้ร่วมการประชุมได ้สาเหตุจากปัญหาดา้นสุขภาพ ที�ประชุมผูถื้อหุน้ จึง

เลือกให ้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายหนึ�งดว้ย ทาํหนา้ที�

ประธานที�ประชุม  

 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ประธานในที�ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� ��/��23 และ ไดแ้นะนาํ

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุมในครั� งนี�ดงัรายนามต่อไปนี�  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม  � ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 55 ไดแ้ก่ 

7. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  
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�. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ กรรมการลงทุน 

3. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการ และ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

1. นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   กรรมการผูอ้าํนวยการ, CFO  และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 5   ท่าน ไดแ้ก่ 

7. นายประพิทย ์ธีระประยติุ        รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 

�. นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 

3. นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกลุ  รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 

1. นางสาวสรีพร แสงศิริตระกูล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และ สมห์ุบญัชี 

5. นายสุชีพ หลกัทอง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน   � ท่าน 

ไดแ้ก่  

1.นางสาวสมใจ คุณปสุต     หุน้ส่วน 
2.นายพรีวิชญ ์บญุศิริวทิย ์    ผูจ้ดัการ        
บริษทัฯ ไดเ้ชิญ คุณศรีนวลจนัทร์ สุขสวสัดิY  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ทาํหนา้ที�เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
 

จากนั�นคุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  จึงไดด้าํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการ

ประชุมตามลาํดบั ดงัตอ่ไปนี�  

 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที� #$ ประจําปี 2562 เมื�อวันที� #* เมษายน #,$# 

 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ครั� งที� �2/��2� 

ประชุมเมื�อวนัที� �Z เมษายน ��2�  ซึ�งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้   

จึงขอใหที้�ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ  พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

 เห็นดว้ย  227,010,Z�2 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 7LL ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
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วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดแ้จง้กบัที�ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปีที�ผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตาม

รายงานประจาํปี ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ ซึ� งไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงขอสรุปผลการดาํเนินการของ

บริษทัฯ ในรอบปี 252� ดงันี�  

                                                                                              ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

    
งบการเงินรวม 

เปลี�ยนแปลงร้อยละ 
2562 2561 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 3,736.28 3,219.83 16.04 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (3,209.21) (2,633.42) 21.86 
กาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนคา่ใชจ่้าย
ดาํเนินการ 

527.07 586.41 (10.12) 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (542.19) (480.98) 12.73 
กาํไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั (15.12) 105.43 (114.34) 
รายไดจ้ากการลงทุน 136.73 23.22 488.85 

รายไดอ้ื�น 14.53 7.30 99.04 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 136.14 135.95 0.14 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล                        (23.98) (25.27) (5.10) 

กาํไรสาํหรับปี 112.16 110.68 1.34 
ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั จาํนวน 3,736.28 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 516.45 ลา้นบาท  

หรือคิดเป็นร้อยละ 16.04 มีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัทั�งสิ�น 3,209.21 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 575.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
21.86 ส่งผลใหใ้นปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 527.07 ลา้นบาท 
ลดลง 59.34 หรือคิดเป็นร้อยละ 10.12 สาํหรับคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ในปี 2562 เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 61.21 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 12.73 ส่งผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย มีผลขาดทุนจากการรับประกนัภยั 15.12 ลา้นบาท คิดเป็นผลกาํไรจากการ
รับประกนัลดลงร้อยละ 114.34 เมื�อเทียบกบัปี 2561 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ� งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ�งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  
โดยมีสดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื�นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) โดยในปี 2562 มีรายไดจ้ากการลงทุน 136.73 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 488.85 เป็นผลมาจากสภาวะตลาด
หลกัทรัพยป์ระเทศไทยที�มีการปรับตวัดีขึ�น เมื�อเทียบกบัปีก่อน 

จากรายการเปลี�ยนแปลงที�กล่าวมาขา้งตน้ในปี ��22 ส่งผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการดาํเนินงานในปี  
2562 จาํนวน 136.14 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 0.19 ลา้นบาท พร้อมทั�งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 จาํนวน 
23.98 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1.29 ลา้นบาท ดงันั�น ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิสําหรับปี จาํนวน 112.16 
ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2561 จาํนวน 1.48 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัจากงานสปัดาห์ประกนัภยั ประจาํปี 2562  ดงันี�  
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 7. รางวลับริษทัประกนัวินาศภยัที�มีการพฒันาดีเด่น  
 � รางวลับริษทัประกนัวินาศภยั ที�นาํเทคโนโลยมีาใชก้บัระบบการประกนัภยัดีเด่น         
ขอใหที้�ประชุมรับทราบ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัฯในรอบปี 2562 ตามที�เสนอ 
 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัติงบดลุและงบกําไรขาดทุนปี 2562 สิ"นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

2562 ซึ� งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อม

หนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  และไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที�ไดรั้บการรับรองจาก

ผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
ฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม  
เปลี�ยนแปลงร้อยละ ปี #,$2 ปี #,$8 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.30 229.77 (1.95) 
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 610.38 523.28 16.65 
สินทรัพยแ์ละลูกหนี�จากการประกนัภยัตอ่ 677.02 623.58 8.57 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,786.34 3,269.46 15.81 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 327.89 317.22 3.36 
อื�นๆ 903.79 686.13 31.72 
รวมสินทรัพย์  6,530.72 5,649.44 15.60 
เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 470.39 506.56 (7.14) 
สาํรองและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,492.51 1,171.20 27.43 
สาํรองเบี�ยประกนัภยั 2,336.17 1,964.52 18.92 
อื�นๆ 918.08 754.51 21.68 
รวมหนี"สิน  5217.15 4,396.79 18.66 
ส่วนของเจา้ของ   1,313.57 1,252.65 4.86 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพย ์2,530.72 ลา้นบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.30 ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อนร้อยละ 1.95 มีสินทรัพยล์งทุนซึ�งประกอบดว้ย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี�  ตราสารทุน พนัธบตัร และเงินลงทุนอื�น จาํนวน 

3,786.34 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อนร้อยละ 15.81 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ และเบี�ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 1,287.40 

ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อนร้อยละ 12.25 ที�ดินอาคารและอปุกรณ์ และทรัพยสิ์นอื�นจาํนวน 7�37.2^ ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน

ร้อยละ 22.76 
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บริษทัมีหนี� สินรวม 5,217.15 ลา้นบาท รายการที�สําคญัเป็นหนี� สินจากสัญญาประกนัภยั จาํนวน 3,828.68 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�นจากปีก่อนร้อยละ ��.70 นอกจากนี�ยงัมีรายการหนี� สินจากการประกนัภยัต่อและหนี� สินอื�นจาํนวน 1,388.47 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�นจากปีก่อนร้อยละ 10.10 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 7,373.�� ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 112.16 ลา้นบาท 

และมีผลตา่งจากการแปลงมูลค่างบการเงิน กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย รวมทั�งจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี�ยวกบัผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย จาํนวนทั�งสิ�น (9.37)  ลา้นบาท โดยมี

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 73.30 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ มีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 

ร้อยละ 236.26 ซึ�งเกินกวา่อตัราที�กฎหมายกาํหนดไวเ้ทา่กบัร้อยละ 120 หรือคิดเป็นประมาณ 1.97 เท่า 

          ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เมื�อวนัที� � สิงหาคม ��2� บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองใหต้่ออายกุารเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต 
 จึงขอใหที้�ประชุมพจิารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   

 เห็นดว้ย  227,010,956 เสียง   คดิเป็นร้อยละ 7LL ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ - 
 

 วาระที� 4  พจิารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปันผล  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ที� 34 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้

มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ� งบริษทัฯ ได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้

เรียบร้อยแลว้เป็นเงิน  30.3 ลา้นบาท คณะกรรมการของบริษทัฯจึงมีมติเสนอวา่ เนื�องจากเงินทุนสาํรองของบริษทัฯมีเท่ากบัจาํนวน

ที�กาํหนดตามขอ้บงัคบั จึงไมจ่าํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทนุสาํรอง   

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 1L ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

โดยในรอบปี ��2� บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดป้ระมาณ 772.LZ ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้

เพื�อพิจารณาอนุมติัใหจ่้ายปันผล จากผลการดาํเนินงานในปี ��2� ในอตัราหุน้ละยี�สิบสตางค ์รวมมูลค่าทั�งสิ�น 2L,2LL,LLL บาท  

(หกสิบลา้นหกแสนบาทถว้น) ทั�งนี�การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที�ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ ��.20 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีเงินได ้ซึ�งเป็นอตัราที�เกินกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที� 5 พฤษภาคม 
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2563 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที�  22 

พฤษภาคม 2563 

ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา ดงันี�   

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ครั� งที� 27/2563 (ปี2562) ครั� งที� 26/2562 (ปี2561) ครั� งที� 25/2561 (ปี2560) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 116,088,489 115,370,517 34,249,425 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.38 0.38 0.11 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 303,000,000 303,000,000 303,000,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุน้ (บาท) 0.20 0.20 0.07 
รวม จาํนวนปันผลจ่าย (บาท) 60,600,000 60,600,000 21,210,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ 52.20% 52.53% 61.93% 

 ขอใหที้�ประชุมพจิารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านในซกัถาม 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรอง และอนุมตัิจ่ายเงินปันผล หุน้ละ 0.�L บาท (ยี�สิบสตางค ์)  

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   

 เห็นดว้ย  227,010,Z�2   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 7LL ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ - 
 

วาระที� 5  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  รายงานตอ่ที�ประชุมวา่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลกัเกณฑ ์ในการ 

พิจารณาค่าตอบแทน โดยใหพ้ิจารณาตามความจาํเป็นและสมควร ใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอที�จะ

รักษากรรมการที�มีคุณสมบติัตามความตอ้งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นาํเงินจํานวน 

5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 4,000,000 เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 1,000,000 บาท 

เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไมร่วมคา่เบี�ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับกรรมการที�เขา้

ร่วมประชุม 

ซึ� งคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี

รายละเอียด ดงันี�  
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี #,$C ปี #,$# ปี #,$8 

8. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 4,000,000 3,480,000 3,480,000 

จาํนวนกรรมการ 9 9 9 
#. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ) 

1,000,000 640,000 640,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

C.ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
 (บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 3 4 4 
H. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ) - - - 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

,. ค่าบําเหน็จกรรมการกํากับดูแลกิจการที�
ดี  (บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 3 - - 

ค่าเบี"ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั� ง/คน)    

     1 คณะกรรมการบริษทัฯ    

           - ประธานกรรมการ 
             นายชลอ เฟื� องอารมย ์

30,000 30,000 30,000 

           - กรรมการ 
             มีจาํนวนทั�งสิ�น ^ ท่าน 

20,000 20,000 20,000 

     # คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 20,000 20,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษผีล 

20,000 20,000 20,000 

C คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

   

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

20,000 20,000 20,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์           

20,000 20,000 20,000 
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           นางสุเทพี อศัวะธนกลุ 

H คณะกรรมการลงทุน    

          - ประธานกรรมการ 
            นายชลอ เฟื� องอารมย ์

20,000 20,000 20,000 

          - กรรมการ 
           นางปราณี ภาษผีล 
           นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 

20,000 20,000 20,000 

, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ด ี    

          - ประธานกรรมการ 
            นางปราณี ภาษีผล 

20,000 - - 

          - กรรมการ 
           นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี 
           นายถวลัย ์วริานนท ์

20,000 - - 

 * ไม่มีค่าตอบแทนอื�น 

 จึงขอใหที้�ประชุมพจิารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม   

ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัคา่บาํเหน็จกรรมการจาํนวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 

4,000,000 เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 1,000,000 บาท เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมคา่เบี�ยประชุม

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับกรรมการที�เขา้ร่วมประชุมดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�   

เห็นดว้ย  227,010,956  เสียง   คดิเป็นร้อยละ 7LL ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ - 

 บตัรเสีย   - ไมมี่ – 
 

วาระที� 6      พจิารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  

 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  แถลงต่อที�ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจาํปี

ทุกครั� งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสาม ของกรรมการทั�งหมด ซึ�งในปี ��23 มีกรรมการครบกาํหนดที�

จะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ � ทา่นเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ 

 1. นางพไิล เปี� ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

              �. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

              3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ    ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการลงทุน 
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 ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุน้และเสนอชื�อบุคคล 

 เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ั�งแตว่นัที� 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที� 31 มกราคม  

 2563 ซึ�งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั�น ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ 

 รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคล เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแตอ่ยา่งใด  

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน พิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาโดยพจิารณาจาก คุณสมบติัและเห็น 

 วา่กรรมการซึ� งครบกาํหนดออกตามวาระในปีนี�ทั�งสามทา่นมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาคา่ตอบแทนจึงไดเ้สนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั วา่เห็นสมควรพิจารณาเสนอชื�อกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่ง 

 ตามวาระทั�งสามทา่น กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง ทั�งนี�  ประวติัของกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั� ง 

 นี�  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 

 สาํหรับการเสนอชื�อ นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์ตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพจิารณาเลือกตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 อิสระของบริษทัฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ�งแมจ้ะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน Z ปีแลว้ก็ตาม เนื�องจากคณะกรรมการ 

                           เห็นวา่ นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.��3� และมีความรู้ 

 ความสามารถประสบการณ์ และมีความเชี�ยวชาญดา้นการตรวจสอบ ซึ�งจะมีส่วนสาํคญัในการช่วยพฒันาและทาํใหก้ารดาํเนิน 

ธุรกิจของบริษทัฯ บรรลผุลสาํเร็จตามเป้าหมาย และมีการสอบทานการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพ ประกอบกบัมีการ

ปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระที�สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง 

 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชุมวา่ ตาม พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดหา้มมิใหก้รรมการ

ประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนอื�นที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้

แตจ่ะแจง้ใหที้�ประชุมทราบก่อนที�จะมีมติแตง่ตั�ง จึงขอแจง้ใหที้�ประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเขา้เป็นกรรมการในบริษทั

ประกนัภยัอื�นของตนเองดงันี�  

ดํารงตําแหน่งกรรมการ   กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   บริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จํากัด (มหาชน) 

ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน     บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด           

 เนื�องจากนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  กรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั� งนี�  ถือหุน้ในบริษทัฯ 7,081,7�^ เพื�อความ

โปร่งใสในวาระนี� จึงของดออกเสียง 

 ขอใหที้�ประชุมพจิารณาแตง่ตั�งกรรมการที�ไดร้ับการเสนอชื�อดงักลา่ว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ�งวาระ เป็นรายบุคคล 

พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 

 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

มติที�ประชุม        ที�ประชุมมีมติเลือกตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง เป็นรายบุคคลดว้ย

คะแนนเสียงดงันี�   
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            นางพไิล เปี� ยมพงศส์านต ์

 เห็นดว้ย     227,010,��2   เสียง  คิดเป็นร้อยละ ZZ.ZZZZ   ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียง 

      ลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย               �LL   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   L.LLL7   ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออกเสียง 

      ลงคะแนน 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
 

 นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 

            เห็นดว้ย   227,010,956   เสียง   คิดเป็นร้อยละ 7LL  ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียง 

     ลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ - 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
          
 นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล           

           เห็นดว้ย  225,929,^�^  เสียง คิดเป็นร้อยละ ZZ.��3^ ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนน              

          ไมเ่ห็นดว้ย    - ไมมี่ - 

          งดออกเสียง    7,081,7�^ เสียง  คิดเป็นร้อยละ L.1�2�  ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ที�มาประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนน              

   บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
 

วาระที�  7 พจิารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดผ้า่นการพิจารณา แตง่ตั�งจากที� 
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครั� งที� 26 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2562 ซึ� งบดันี� ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอให้ที�
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2563 โดยเสนอให ้       

1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4499 หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิY วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4951 หรือ   
3) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 1^7� หรือ 
1) นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5315  
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แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ�งโดยมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ  ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ที�ได ้ให้มอบหมายผูส้อบบญัชีท่านอื�นทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบ
บญัชีดงักลา่วได ้

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที�
ผูส้อบบญัชีรายเดิมทาํหนา้ที�ครบ � รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้มื�อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย � 
รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

และขอเรียนใหท้ราบเพิ�มเติมวา่ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย        
โดยประวติัของผูส้อบบญัชีทั�ง 1 ท่านไดน้าํส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  มีรายละเอียดดงันี�   

ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที� จาํนวนปีที�สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 

นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 6  

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิY วาณิชย ์ 4951 - ยงัไม่ไดร้บัผิดชอบใน  

การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 - ยงัไม่ไดร้บัผิดชอบใน  

การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง 5315 - ยงัไม่ไดร้บัผิดชอบใน  

การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

นอกจากนี�ขอใหที้�ประชุมพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 2,950,000.-บาท 
โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที�เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี�   
          หน่วย : บาท 

 ปี ��23 ปี ��2� เพิ�มขึ�น ร้อยละ 
7. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ�นสุด วนัที� 37 ธนัวาคม 1,370,000 1,260,000 110,000 8.73 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 1,020,000 900,000 120,000 13.33 
3. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
    ณ 3L มิถุนายน           

180,000 160,000 20,000 1.25 

1. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
     ณ  37 ธนัวาคม         

380,000 370,000 10,000 2.70 

   รวมทั�งสิ�นเป็นเงิน     2,950,000 2,690,000 260,000 9.67 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลงานของผูส้อบบญัชีในปีที�ผา่นมา แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั มี 

การปฏิบติังานมีคุณภาพ มีความรอบรู้ในธุรกิจ ใหข้อ้คิดเห็นที�เป็นประโยชนใ์นเรื�องระบบงานบญัชีกบับริษทั และไม่มี

ความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั

บุคคลดงักลา่ว จึงมีความอิสระในการปฏิบตัิงาน ซึ�งคา่สอบบญัชีในปี 2563 ที�เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 260,000.- บาท เนื�องจากบริษทั

ฯ มีการออกผลิตภณัฑ์ ที�มีการใชน้วตักรรมใหม่ๆ  และธุรกรรมของบริษทัฯ ที�เพิ�มมากขึ�น ประกอบกบัมาตรฐานบญัชีใหม ่

รวมทั�งกฎเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแลที�เพิ�มมากขึ�นทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีและ

กฎเกณฑที์�เพิ�มขึ�น ส่งผลใหช้ั�วโมงการทาํงานของผูส้อบบญัชีเพิ�มมากขึ�น ดงันั�นจึงถือวา่เป็นราคาที�เหมาะสม และขอเสนอตอ่ที�

ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทั�ง 4 ท่าน ดว้ยคา่ตอบแทน 2,950,000

บาท จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม  

 ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั�งผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  คือ นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ 

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิY วาณิชย ์หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ หรือ นางสาวรรณวไิล เพชรสร้าง เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทั

ฯ ในปี 2563 โดยคดิคา่สอบบญัชีเป็นเงินทั�งสิ�น �,950,000.-บาท (สองลา้นเกา้แสนหา้หมื�นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   

 เห็นดว้ย   227,010,Z�2  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 7LL.LL  ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ที�มาประชุมและออกเสียง 

    ลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - ไมมี่ – 

 งดออกเสียง  - ไมมี่ – 

 บตัรเสีย  - ไมมี่ – 
 

วาระที� K  พจิารณาเรื�องอื�น  ๆ(ถ้ามี) 

 ท่านประธานไดส้อบถามที�ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นๆ เพื�อพจิารณาหรือไม ่ 

 ไมมี่ผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพจิารณาอีก  จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม 

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ - ทาํไมผลประกอบการจากการรับประกนัภยัในปี 2562 จึงขาดทุน 

คุณจีรพนัธ์ - สาเหตทีุ�ผลประกอบการจากการรับประกนัภยัขาดทุน เกิดจาก 2 ส่วน คือ 

1. ปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งและภัยนํ� าท่วม บริษทัฯ เป็นบริษทัที�ร่วมโครงการรับ
ประกนัภยัขา้วนาปีที�สมาคมประกนัวินาศภยัเป็นผูป้ระสานงานกบัภาครัฐโดยสํานกังานเศรษฐกิจการ
คลงั กระทรวงการคลงั ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่งผลใหโ้ครงการดังกล่าวมี
อตัราคา่สินไหมทดแทนสูงกวา่ 2 เท่าของเบี�ยประกนัภยัรับ  

2. จากสภาพการแขง่ขนัของตลาดประกนัภยัรถยนต ์ทาํใหท้างบริษทัตอ้งมีการปรับอตัราเบี�ยประกนัภยัลง 
เพื�อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั�งมีคา่ใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและการบริการที�สูงขึ�น จึงมี
ผลทาํใหท้างบริษทัมีผลตอบแทนจากการรับประกนัภยัรถยนตล์ดลงเมื�อเทียบกบัปีที�ผา่นมา แต่อยา่งไร
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ก็ตาม บริษทัฯเนน้ที�จะเพิ�มประสิทธิภาพในการรับชาํระเบี�ยประกนัภยั ซึ� งทาํใหบ้ริษทัฯสามารถนาํไป
ลงทุน เพื�อสร้างผลตอบแทนที�เพิ�มมากขึ�น ทดแทนผลประกอบการจากการรับประกนัภยั 

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ - ในปี 2563 มีแผนงานอยา่งไร 

คุณจีรพนัธ์ - แผนงานในปี 2563  

1. เนื�องจากการประกนัภยัขา้วนาปี เป็นโครงการของรัฐบาลที�ใหค้วามช่วยเหลือกบัเกษตรกร และบริษทัฯ 

เป็นหนึ� งในบริษทัที� เข ้าร่วมตั�งแต่เมื�อเริ� มก่อตั� งโครงการ ซึ� งบริษทัฯ เห็นถึงความสําคญัของการ

สนบัสนุนเกษตรกรใหม้ีความมั�นคง บริษทัฯ จึงยงัคงเขา้ร่วมโครงการขา้วนาปีสาํหรับปีผลิต 2563 โดย

ทางบริษทัฯได้ปรับลดสัดส่วนลง และจดัใหมี้การทาํประกนัภยัต่อมากขึ�น เพื�อเป็นการกระจายความ

เสี�ยง แต่อยา่งไรก็ตามผลของการรับประกนัภยัพืชผลนี�  จะขึ�นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

เป็นหลกั ซึ� งที�ผา่นมา มีบางปีที�ผลประกอบการจากโครงการขา้วนาปีมีอตัราค่าสินไหมทดแทนที�ต ํ�า 

เช่นปี 2561 เป็นตน้  

2. ดา้นการประกนัภยัรถยนต ์เนื�องจากยงัคงมีการแขง่ขนัที�สูงอยู ่บริษทัฯจึงมีกลยทุธ์ที�ตอ้งเปลี�ยนวิธีการ

ในการแขง่ขนัจากเดิมที�เนน้การแข่งขนัดา้นราคา มาเนน้ดา้นรูปแบบการประกนัภยั โดยในปีที�ผา่นมา

บริษทัฯ ไดรั้บรางวลับริษทัประกนัภยัที�นาํเทคโนโลยมีาใชก้บัการประกนัภยัดีเด่น เนื�องจากเป็นบริษทั

ฯ แห่งเดียวที�มีการรับประกนัภยัรถยนตใ์นรูปแบบที�ผูเ้อาประกนัภยัสามารถ เปิด ปิด ความคุม้ครองตาม

เวลาที�ใชร้ถประกนั ซึ�งถือเป็นกลยทุธ์ของบริษทัที�เนน้นวตักรรม  

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ - การที� CEO เป็นกรรมการในบริษทัอื�น จะส่งผลตอ่การทาํงานอยา่งไรหรือไม ่

คุณจีรพนัธ์ - เนื�องจากบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ไมว่า่จะเป็นบริษทั ไทยรับประกนัภยัตอ่ จาํกดั (มหาชน) หรือ 

บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั เป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัที�ไม่ไดมี้การ

แขง่ขนัโดยตรงกบัการประกนัวนิาศภยัที�บริษทัฯ ดาํเนินกิจการอยู ่การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั

ดงักลา่วถือเป็นประโยชน์ในการสนบัสนุนภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยภาพรวม และเป็นผลประโยชน์

ทางออ้มกบัธุรกิจที�บริษทัฯ ดาํเนินการอยู ่

อาสาพทิกัษสิ์ทธิ - การตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ขดัตอ่ประกาศ กลต. หรือไม ่ 

คุณจีรพนัธ์ - การเสนอแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีนั�น บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามประกาศของสาํนกังาน กลต.อยา่งถูกตอ้ง และ  

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ก็ตอ้งมีการตรวจสอบแลว้ จึงไดรั้บเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตอ่ไป  

คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา - การแพร่ระบาดของ COVID-1Z และการรักษาระยะห่าง หรือ Social Distancing ส่งผลให ้Loss  

Ratio ของรถยนตล์ดลงหรือไม ่ 

คุณจีรพนัธ์   - มีแนวโนม้จะลดลงสาํหรับคา่สินไหมรถยนต ์แตใ่นระยะ � สปัดาห์แรกที�มีการใชม้าตรการให ้

 ประชาชนอยูบ่า้น บริษทัฯ มีจาํนวนการแจง้อุบติัเหตุที�เกิดจากจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนนที�ลดลง แต่มีคา่

สินไหมรถยนตที์�สูงขึ�น เนื�องจากผูเ้อาประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 7 ที�ไมไ่ดใ้ชร้ถยนต ์มีการนาํรถมาแจง้
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ซ่อมเพื�อปรับปรุงสภาพรถ ในจาํนวนที�เพิ�มมากขึ�น แตห่ลงัจากเขา้สู่สัปดาห์ที� 3 จาํนวนอบุติัเหตุและค่า

สินไหมรถยนตเ์ริ�มลดลงตามลาํดบั แตอ่ยา่งไรกต็ามตอ้งติดตามสถานการณ์ต่อไปเป็นระยะ 

คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา  - ประกนัรถยนตเ์ปิด-ปิด ทาํให ้Loss Ratio สูงขึ�นกวา่ปกติหรือไม ่

คุณจีรพนัธ์ - ประกนัรถยนตเ์ปิด-ปิด ไมไ่ดมี้ Loss Ratio สูงกวา่ปกติ แต่สาเหตทีุ�ทาํใหเ้ห็นวา่ มี Loss Ratio ที�สูง  

 เนื�องจากธุรกิจประกนัภยัรถยนตเ์ป็นธุรกิจที�มีความยดืหยุน่ตอ่ราคาสูงมาก จึงความจาํเป็นในการใช ้

ราคามาเป็นเครื�องมือทางการตลาดที�ทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัประกนัรถยนตเ์ปิด-ปิด ซึ�งบริษทัฯ มั�นใจวา่หาก

ผูบ้ริโภคไดล้องใชป้ระกนัรถยนต์เปิด-ปิด แลว้ก็จะมีความมั�นใจในผลิตภณัฑ์และเลือกที�จะใชบ้ริการ

ตอ่ไป 

คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา  - ขอทราบเป้าหมายการเติบโตเบี�ยประกนัภยั Yield การลงทุน พอร์ตการลงทุน (Port Size) ของปี2563 

คุณจีรพนัธ์  - เบื�องตน้บริษทัฯ ตั�งเป้าหมายวา่อตัราเบี�ยประกนัภยัในปี 2563 น่าจะเติบโต แต่เนื�องจากสถานการณ์ 

ปัจจุบนัอาจส่งผลให้เบี�ยประกนัภยัติดลบบา้ง  จากการทาํวิจยัของบริษทัไทยรับประกยัภยัต่อจาํกดั

(มหาชน) มีความเห็นวา่ หากรายไดป้ระชาชาติของประเทศที�คาดวา่จะติดลบประมาณร้อยละ � ในปีนี�  

จะส่งผลใหเ้บี�ยประกนัภยัรับภาคอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัติดลบไดถึ้งร้อยละ 7L เมื�อเทียบกบัปีที�

ผา่นมา แตอ่ยา่งไรก็ตามการที�รัฐบาลอนุมติัค่าเบี�ยประกนัภยัสาํหรับโครงการขา้วนาปี ในปีผลิต 2563 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวนัที� 21 เมษายน ที�ผา่นมาในจาํนวน �,ZLL ลา้นบาท ซึ� งจะส่งผลทาํให้

เบี�ยประกนัวินาศภยัทั�งอุตสาหกรรมติดลบนอ้ยลง สาํหรับเป้าหมายการเติบโตเบี�ยประกนัภยัของทาง

บริษทันั�น เมื�อปลายปี 2562 บริษทัคาดการณ์วา่ในปี 2563 จะมีเบี�ยประกนัภยัรับเพิ�มขึ�นประมาณ 500 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 11% แตจ่ากสถานการณ์ปัจจุบนั คาดวา่อาจจะมีการเติบโตตํ�ากวา่ที�คาดการณ์ไว ้

ส่วนดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน ในปีนี�  คงไม่สามารถหลีกเลี�ยงผลกระทบได ้จากความผนั
ผวนของตลาดเงินและตลาดทุน โดยจากการวิจยัของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 
คาดการณ์วา่ มูลคา่ทรัพยสิ์นลงทุนของธุรกิจประกนัวินาศภยั อาจลดลงถึง 40,000 ลา้นบาท จากมูลค่า
ทั� งสิ�น 290,000 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย ทั� งระบบมี
แนวโนม้ดิดลบประมาณ ร้อยละ 12 – 73 ซึ�งจะตอ้งติดตามการคาดการณ์ตอ่ไป 

คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา  - บริษทัฯ จะมีการรับประกนัภยั COVID-19 หรือไม่ 

คุณจีรพนัธ์  - บริษทัฯ ไดรั้บการติดตอ่จากหลายหน่วยงานใหน้าํเสนอการทาํประกนักรมธรรม ์COVID-19 แตจ่าก 

 การวิเคราะห์และวิจยัจากขอ้มูลที�มี ทั�งจากกระทรวงสาธารณสุขและสาํนกัข่าวต่างๆแลว้ พบวา่มีความ

เสี�ยงสูงและไม่มีสถิติที�ชดัเจน รวมทั�งบริษทัฯไม่สามารถจดัหาบริษทัรับประกนัภยัต่อ เพื�อกระจาย

ความเสี�ยงได ้บริษทัฯจึงพฒันา กรมธรรม ์COVID-19 ที�มีรูปแบบเฉพาะคุม้ครองบางกรณี เช่น กรณี

โคมา่เท่านั�น เป็นตน้ โดยไมไ่ดน้าํเสนอความคุม้ครองบางประเภท เช่น ความคุม้ครองในลกัษณะ เจอ 

จ่าย จบ เป็นตน้ เพื�อกาํหนดความเสี�ยงภยัใหเ้หมาะสมกบัขอ้มลูทางสถิติที�มีในตลาด 
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คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันา  - เนื�องจากบริษทัฯ มีหน่วยลงทุนคอ่นขา้งเยอะ (2�%) ขอสอบถามวา่เป็นหุน้กี�เปอร์เซ็นต ์ และตอ้งมีการ 

mark to market หรือไม ่และ หุน้ทุนที�ถืออยู ่177 ลา้นบาท จะตอ้ง mark to market หรือไม ่ 

คุณจีรพนัธ์ - หน่วยลงทุนมีส่วนที�เป็นหุ้นอยูป่ระมาณร้อยละ 37 ของมูลคา่หน่วยลงทุน ณวนัสิ�นปี ซึ� งจะมีการวดั

มูลคา่ตลาด ตามวธีิการมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชี ส่วนหุน้ทนุ 411 ลา้นบาท มี

ส่วนที�ตอ้งวดัมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ในงบกาํไรขาดทุน อยูที่� 408 ลา้นบาท จากที�จดั

ประเภทเป็นเงินลงทุนเพื�อคา้ และเงินลงทุนเผื�อขาย ส่วนเงินลงทุนทั�วไปจะถูกบนัทึกตามมูลคา่ใน งบ

การเงินด้วยราคาตน้ทุนไม่ได้กาํหนดมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ซึ� งเป็นไปตามวิธีการ

ประเมินมูลคา่ของมาตรฐานการบญัชีในปัจจุบนั 

 

 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดแ้จง้ตอ่ที�ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครั� งที� 2�/��23 นี�  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบ

วาระแลว้ เมื�อไมมี่คาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกลา่วปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�ไดเ้ขา้ร่วม

ประชุม และไดใ้หข้อ้คิดเห็นที�เป็นประโยชนก์บับริษทัฯ 

  

ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 

 

                ลงชื�อ     

                                                                                                                       (นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ)                                                                                                           

                                          ประธานที�ประชุม 

 

 

ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง  

                                    (นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู) 

                             กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

 



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 332,677,458     225,295,248     329,948,597     224,224,888     

เบี$ยประกนัภยัคา้งรับ 9 754,286,829     610,378,090     754,057,612     610,196,971     

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 14,108,255       12,103,543       12,141,460       5,409,833         

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 10 427,847,412     527,108,655     427,847,412     527,108,655     

ลูกหนี$จากสญัญาประกนัภยัต่อ 11 178,405,004     149,908,416     179,804,575     151,801,003     

สินทรัพยท์างการเงินตราสารหนี$ 12 3,865,601,145  -                   3,819,936,601  -                       

สินทรัพยท์างการเงินตราสารทุน 13 695,222,022     -                   695,222,022     -                       

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 14 -                   3,778,639,103  -                       3,737,657,770  

เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี$ยคา้งรับ 16 6,231,917         7,698,362         6,231,917         7,698,362         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 -                   -                   67,200,000       67,200,000       

ที7ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 18 332,452,239     327,892,411     331,043,296     325,866,086     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 3,340,598         -                   -                       -                       

ค่าความนิยม 16,800,000       16,320,000       -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 20 15,966,544       10,024,009       15,966,544       10,014,112       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 179,924,636     116,754,455     179,924,636     116,754,455     

สินทรัพยอื์7น 22 1,022,435,376  748,596,970     1,023,417,464  749,438,168     

รวมสินทรัพย์ 7,845,299,435  6,530,719,262  7,842,742,136  6,533,370,303  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี$

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี/สินและส่วนของเจ้าของ

หนี/สิน

หนี$ สินจากสญัญาประกนัภยั 23 5,023,161,995  3,828,683,263  5,019,917,126  3,825,739,637  

เจา้หนี$บริษทัประกนัภยัต่อ 24 459,782,660     470,390,892     459,782,660     470,390,892     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 32,539,311       12,727,431       32,539,311       12,727,431       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 116,778,057     122,473,024     116,778,057     122,473,024     

หนี$ สินอื7น 26 867,278,655     782,871,589     862,782,793     781,991,597     

รวมหนี/สิน 6,499,540,678  5,217,146,199  6,491,799,947  5,213,322,581  

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 303,000,000     303,000,000     303,000,000     303,000,000     

   ทุนที7ออกและชาํระแลว้  

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 303,000,000     303,000,000     303,000,000     303,000,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 163,800,007     163,800,007     163,800,007     163,800,007     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27 30,300,000       30,300,000       30,300,000       30,300,000       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 690,278,577     666,821,079     698,357,966     674,335,746     

องคป์ระกอบอื7นของส่วนของเจา้ของ

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี7ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 15 155,484,216     148,611,969     155,484,216     148,611,969     

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที7เป็นเงินตราต่างประเทศ (10,669,013)      (12,281,594)      -                       -                       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,332,193,787  1,300,251,461  1,350,942,189  1,320,047,722  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที7ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,564,970       13,321,602       -                       -                       

รวมส่วนของเจ้าของ 1,345,758,757  1,313,573,063  1,350,942,189  1,320,047,722  

รวมหนี/สินและส่วนของเจ้าของ 7,845,299,435  6,530,719,262  7,842,742,136  6,533,370,303  

-                   -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี$

กรรมการ กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี�ยประกนัภยัรับ 5,985,825,664    4,809,543,733    5,982,238,201    4,806,271,867    

หกั: เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (648,956,292)      (984,809,807)      (648,956,292)      (984,809,807)      

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 5,336,869,372    3,824,733,926    5,333,281,909    3,821,462,060    

หกั: สาํรองเบี�ยประกนัภยัที*ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ*มจากปีก่อน (796,568,660)      (358,140,199)      (796,614,904)      (357,458,942)      

เบี�ยประกนัภยัที*ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 4,540,300,712    3,466,593,727    4,536,667,005    3,464,003,118    

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 140,375,724       269,682,980       140,375,724       269,682,980       

รายไดจ้ากการลงทุน 28 71,459,090         82,227,469         68,628,108         79,606,485         

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื*องมือทางการเงิน 29 (19,089,551)        37,082,739         (19,089,551)        37,082,739         

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม

   ของเครื*องมือทางการเงิน 30 (47,426,363)        17,415,831         (47,426,363)        17,415,831         

รายไดอื้*น 8,024,211           14,536,176         8,280,378           14,550,576         

รวมรายได้ 4,693,643,823    3,887,538,922    4,687,435,301    3,882,341,729    

ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 3,191,825,864    2,824,319,461    3,189,298,685    2,821,264,555    

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (489,282,193)      (750,886,817)      (489,282,193)      (750,886,817)      

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 942,171,843       771,669,316       941,725,965       771,198,910       

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื*น 351,881,336       364,102,676       351,538,801       363,868,396       

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 31 597,767,468       542,194,271       594,250,242       536,825,491       

ตน้ทุนทางการเงิน 109,456              -                          -                          -                          

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ�น 33 3,149,598           -                          3,113,252           -                          

รวมค่าใช้จ่าย 4,597,623,372    3,751,398,907    4,590,644,752    3,742,270,535    

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 96,020,451         136,140,015       96,790,549         140,071,194       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (18,350,934)        (23,982,705)        (18,350,934)        (23,982,705)        

กาํไรสําหรับปี 77,669,517         112,157,310       78,439,615         116,088,489       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี�

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

รายการที*จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

      ที*เป็นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน) 2,097,974           (7,440,362)          -                          -                          

   ผลกาํไรจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื*อขาย -                      29,974,056         -                          29,974,056         

   ผลกาํไรจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี�

      ที*วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น 10,264,521         -                      10,264,521         -                          

   ผลกระทบของภาษีเงินได้ (2,052,904)          (5,994,811)          (2,052,904)          (5,994,811)          

รายการที*จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษี 10,309,591         16,538,883         8,211,617           23,979,245         

รายการที*จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลขาดทุนจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน

      ที*กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น (167,618,707)      -                          (167,618,707)      -                          

   กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,297,492           (8,967,720)          3,297,492           (8,967,720)          

  ผลกระทบของภาษีเงินได้ 32,864,243         1,793,544           32,864,243         1,793,544           

รายการที*จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) (131,456,972)      (7,174,176)          (131,456,972)      (7,174,176)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (ขาดทุน) (121,147,381)      9,364,707           (123,245,355)      16,805,069         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ขาดทุน) (43,477,864)        121,522,017       (44,805,740)        132,893,558       

การแบ่งปันกาํไรสําหรับปี

ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 77,900,547         113,336,664       78,439,615         116,088,489       

ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (231,030)             (1,179,354)          

77,669,517         112,157,310       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ (ขาดทุน) (43,732,227)        124,357,480       (44,805,740)        132,893,558       

ส่วนที*เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 254,363              (2,835,463)          

(43,477,864)        121,522,017       

กาํไรต่อหุ้น 35

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

   ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 0.26 0.37 0.26 0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

บริษทั ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 5,608,660,040    4,750,562,325    5,603,273,806    4,744,554,273    

เงินจ่ายเกี*ยวกบัการประกนัภยัต่อ (37,460,113)        (40,944,483)        (35,951,160)        (40,249,910)        

ดอกเบี�ยรับ 40,145,068         30,984,911         32,392,601         30,822,155         

เงินปันผลรับ 29,550,891         50,794,962         29,550,891         50,794,962         

รายไดจ้ากการลงทุนอื*น 1,423,690           2,238,390           1,423,690           2,238,390           

รายไดอื้*น 6,516,941           11,979,600         6,518,984           11,988,850         

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (2,640,984,536)   (2,541,349,378)   (2,638,448,740)   (2,538,691,228)   

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (53,577,955)        (52,330,351)        (53,543,575)        (52,292,555)        

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (938,882,013)      (765,821,463)      (938,038,427)      (764,884,073)      

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื*น (348,737,531)      (361,998,100)      (348,394,996)      (361,763,820)      

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (577,613,283)      (458,547,823)      (575,462,508)      (456,177,108)      

ภาษีเงินได ้ (64,205,499)        (55,929,580)        (64,205,499)        (55,929,580)        

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                      (618,505,688)      -                          (618,505,688)      

เงินใหกู้ย้มื -                      (530,272)             -                          (530,272)             

เงินฝากสถาบนัการเงิน -                      142,945,572       -                          142,945,572       

เงินสดรับ - สินทรัพยท์างการเงินส่วนเงินลงทุน 6,114,023,028    -                      6,114,023,028    -                          

เงินสดจ่าย - สินทรัพยท์างการเงินส่วนเงินลงทุน (6,930,693,878)   -                      (6,927,193,878)   -                          

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 208,164,850       93,548,622         205,944,217       94,319,968         

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ (32,351,212)        (35,425,513)        (32,348,985)        (35,056,622)        

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,894,623)          (1,967,763)          (7,894,623)          (1,967,763)          

เงินสดรับจากขายอุปกรณ์ 889,762              230,541              889,762              209,264              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (39,356,073)        (37,162,735)        (39,353,846)        (36,815,121)        

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ

ชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (541,740)             -                          -                          -                          

เงินปันผลจ่าย (60,599,980)        (60,600,000)        (60,599,980)        (60,600,000)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (61,141,720)        (60,600,000)        (60,599,980)        (60,600,000)        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 31,481                (257,567)             -                          -                          

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี#ยนที#ยังไม่เกดิขึ!น (90,058)               -                      (90,058)               -                          

ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ!น (226,270)             -                      (176,624)             -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ!น (ลดลง) สุทธิ 107,382,210       (4,471,680)          105,723,709       (3,095,153)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 225,295,248       229,766,928       224,224,888       227,320,041       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ!นปี 332,677,458       225,295,248       329,948,597       224,224,888       

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

บริษทั ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

ตราสารหนี� ตราสารทุนที� ผลต่างจากการ ส่วนของ

ที�วดัมูลค่า กาํหนดให้วดั แปลงค่า ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

จดัสรรแลว้ - ยตุิธรรมผา่น มูลค่ายตุิธรรมผา่น งบการเงิน รวมส่วนของ ที�ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกิน สาํรองตาม กาํไรขาดทุน กาํไรขาดทุน ที�เป็นเงินตรา ผูถ้ือหุ้น ควบคุมของ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื�น เบด็เสร็จอื�น เงินลงทุนเผื�อขาย รวม ต่างประเทศ ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 303,000,000      163,800,007      30,300,000        621,258,591      -                         -                         124,632,724      124,632,724      (6,497,341)         1,236,493,981   16,157,065        1,252,651,046   

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                         -                         -                         113,336,664      -                         -                         -                         -                         -                         113,336,664      (1,179,354)         112,157,310      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                         -                         -                         (7,174,176)         -                         -                         23,979,245        23,979,245        (5,784,253)         11,020,816        (1,656,109)         9,364,707          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                         -                         -                         106,162,488      -                         -                         23,979,245        23,979,245        (5,784,253)         124,357,480      (2,835,463)         121,522,017      

เงินปันผลจ่ายระหวา่งงปี (หมายเหตุ 36) -                         -                         -                         (60,600,000)       -                         -                         -                         -                         -                         (60,600,000)       -                         (60,600,000)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 303,000,000      163,800,007      30,300,000        666,821,079      -                         -                         148,611,969      148,611,969      (12,281,594)       1,300,251,461   13,321,602        1,313,573,063   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 303,000,000      163,800,007      30,300,000        666,821,079      -                         -                         148,611,969      148,611,969      (12,281,594)       1,300,251,461   13,321,602        1,313,573,063   

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                         -                         -                         449,159             9,191,207          275,246,136      (148,611,969)    135,825,374      -                         136,274,533      (10,995)              136,263,538      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 303,000,000      163,800,007      30,300,000        667,270,238      9,191,207          275,246,136      -                         284,437,343      (12,281,594)       1,436,525,994   13,310,607        1,449,836,601   

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                         -                         -                         77,900,547        -                         -                         -                         -                         -                         77,900,547        (231,030)            77,669,517        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                         -                         -                         2,637,994          8,211,617          (134,094,966)    -                         (125,883,349)    1,612,581          (121,632,774)    485,393             (121,147,381)    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                         -                         -                         80,538,541        8,211,617          (134,094,966)    -                         (125,883,349)    1,612,581          (43,732,227)       254,363             (43,477,864)       

โอนไปกาํไรสะสม (หมายเหตุ 13) -                         -                         -                         3,069,778          -                         (3,069,778)         -                         (3,069,778)         -                         -                         -                         -                         

เงินปันผลจ่ายระหวา่งงปี (หมายเหตุ 36) -                         -                         -                         (60,599,980)       -                         -                         -                         -                         -                         (60,599,980)       -                         (60,599,980)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 303,000,000      163,800,007      30,300,000        690,278,577      17,402,824        138,081,392      -                         155,484,216      (10,669,013)       1,332,193,787   13,564,970        1,345,758,757   

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ1นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หน่วย: บาท)

ตราสารหนี� ตราสารทุนที�

ที�วดัมูลค่า กาํหนดใหว้ดั

ยตุิธรรมผา่น มูลค่ายตุิธรรมผา่น

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - กาํไรขาดทุน กาํไรขาดทุน

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอื�น เบด็เสร็จอื�น เงินลงทุนเผื�อขาย รวม รวมส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 303,000,000           163,800,007           30,300,000              626,021,433           -                               -                               124,632,724           124,632,724           1,247,754,164        

กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               116,088,489           -                               -                               -                               -                               116,088,489           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                               -                               -                               (7,174,176)              -                               -                               23,979,245              23,979,245              16,805,069              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               108,914,313           -                               -                               23,979,245              23,979,245              132,893,558           

เงินปันผลจ่ายระหวา่งงปี (หมายเหตุ 36) -                               -                               -                               (60,600,000)            -                               -                               -                               -                               (60,600,000)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 303,000,000           163,800,007           30,300,000              674,335,746           -                               -                               148,611,969           148,611,969           1,320,047,722        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 303,000,000           163,800,007           30,300,000              674,335,746           -                               -                               148,611,969           148,611,969           1,320,047,722        

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                               -                               -                               474,813                   9,191,207                275,246,136           (148,611,969)          135,825,374           136,300,187           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 303,000,000           163,800,007           30,300,000              674,810,559           9,191,207                275,246,136           -                               284,437,343           1,456,347,909        

กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               78,439,615              -                               -                               -                               -                               78,439,615              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                               -                               -                               2,637,994                8,211,617                (134,094,966)          -                               (125,883,349)          (123,245,355)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                               -                               -                               81,077,609              8,211,617                (134,094,966)          -                               (125,883,349)          (44,805,740)            

โอนไปกาํไรสะสม (หมายเหตุ 13) -                               -                               -                               3,069,778                -                               (3,069,778)              -                               (3,069,778)              -                               

เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี (หมายเหตุ 36) -                               -                               -                               (60,599,980)            -                               -                               -                               -                               (60,599,980)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 303,000,000           163,800,007           30,300,000              698,357,966           17,402,824              138,081,392           -                               155,484,216           1,350,942,189        

-                               -                           -                               -                               -                           -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ2นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ - 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 4 
 

 

 
ประวติักรรมการที�เสนอใหด้าํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

(ประกอบการพิจารณาวาระที� 6) 
 

 
1. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ 

  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

2. นายถวลัย ์วิรานนท ์ กรรมการที�ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั7งกรรมการที�ออกตามวาระจาํนวน 2 ท่าน

ดงักล่าว ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายละเอียดประวติักรรมการโดยสังเขป ดงัต่อไปนี7  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 4 
 

 

                                              ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดาํรงตําแหน่งอีก 1 วาระ 
(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางปราณี ภาษีผล 

ที�อยู่ปัจจุบัน   44 ถนนติวานนท์ :; ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี <<;;; 

วนั/เดือน/ปีเกิด   <= ตุลาคม >:?>    

 อาย  ุ     71 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

อาชีพ/ตําแหน่ง   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และประธานกรรมการกํากับดแูลกิจการที�ดี 

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 DCPU  รุ่น 3/2015, ACP รุ่น 20/2010  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

Advance Audit Committee Programs   

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทาํงาน        

        2543        รองอธิบดีกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์         

          2547         รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์     

          2549         ที�ปรึกษาการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์  

                    2550-2553 หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพาณิชย ์

          คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย ์

                  กรรมการกองทุนประกนัชีวิต  - กองทุนประกนัชีวิต 

อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล – ศูนยศิ์ลปาชีพเพื�อการส่งออก 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที�ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี  - สภาวิชาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 



เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 4 
 

 

 

ประวตัิการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) (แต่งต ั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   b เมษายน >ccb  – ปัจจุบนั ) 

  กรรมการตรวจสอบ    (แต่งตั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   > มิถุนายน >cd=  – ปัจจุบนั ) 

  กรรมการลงทุน   (แต่งต ั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   <> พฤษภาคม >cd>  – ปัจจุบนั ) 

  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ( แต่งตั7ง >e กมุภาพนัธ์ >cd= – ปัจจุบนั) 

ตําแหน่งด้านบริหาร -     ไมมี่ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น  ๆ   - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ, ดุสิตธานี                                        

   - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 

    - คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  - สภาวิชาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์  

   - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบญัชี สาํนกังาน ก.พ.   

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ    ไมมี่ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท  6 ปี หากไดรั้บเลือกตั7งกลบัมาในวาระนี7  จะรวมเป็น 9 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท               ไมมี่ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย      ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั7ง

คูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั;งที�เชิญประชุม 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แตง่ตั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อ b เมษายน >ccb)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั7ง)         จาํนวนครั7งที�เชิญประชุม (ครั7 ง) 
                  ปี >c61    6   6 
 ปี 2562    5   6 
 ปี 2563    5   5 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อ > มิถุนายน >cd=)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั7ง)         จาํนวนครั7งที�เชิญประชุม (ครั7 ง) 
                  ปี 2561    5   5 
 ปี 2562    7   7 
 ปี 2563    5   5 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมื�อ <> พฤษภาคม >cd>  )                

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั7ง)         จาํนวนครั7งที�เชิญประชุม (ครั7 ง) 

 ปี 2561        2                          2 

ปี 2562        2                          2 

ปี >cd=        2                  2 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (แต่งตั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อ 27 กมุภาพนัธ์ 2563  )                

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั7ง)         จาํนวนครั7งที�เชิญประชุม (ครั7 ง) 

 ปี 2563         2                          2 
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอีก 1 วาระ 
(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 

 
นายถวลัย์ วิรานนท์ 

ที�อยู่ปัจจุบัน   123 ซอยรามคาํแหง =;/< (รามวิลล่า) แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร <;>:; 

วนั/เดือน/ปีเกิด   13 มีนาคม >:?<      

อาย ุ     73 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

อาชีพ/ตําแหน่ง   กรรมการที�ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ,กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

ประวตัิการศึกษา/อบรม   

นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทาํงาน        

 กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

ประวตัิการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการ 

  (แต่งตั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อ  >? เมษายน >c=; – ปัจจุบนั ) 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(แต่งตั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อ  << สิงหาคม >cc? – >e กมุภาพนัธ์ 2563) 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

(แต่งตั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อ  >e กมุภาพนัธ์ >cd=– ปัจจุบนั) 

- ตําแหน่งด้านบริหาร 

ที�ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น  ๆ  ไมมี่  

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ    ไมมี่ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท  33 ปี หากไดรั้บเลือกตั7งกลบัมาในวาระนี7  จะรวมเป็น 36 ปี 

การถือหุ้นในบริษัท          18,000 หุ้น คดิเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น =.==? 

ข้อพิพาททางกฎหมาย   ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา 
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ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั7งคูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 

การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั;งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แตง่ตั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อ >? เมษายน >c=; – ปัจจุบนั)                         

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั7ง)         จาํนวนครั7งที�เชิญประชุม (ครั7 ง) 

 ปี 2561          6             6   

 ปี 2562          6             6   

 ปี 2563          5             5 

 การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (แต่งตั7ง – ตอ่วาระ – เมื�อ >e กมุภาพนัธ์ >cd= – ปัจจุบนั)                         

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั7ง)         จาํนวนครั7งที�เชิญประชุม (ครั7 ง) 

 ปี 2563          2             2   
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ประวัติผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลือกตั�ง     

                                                      ( ประกอบการพจิารณาวาระที� � ) 

 

ชื�อ: นางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4812 

 

อาย:ุ 48 ปี  
วฒุิการศึกษา: บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
ตาํแหน่งของผ ูส้อบบญัชีในสาํนักงาน: หุน้สว่น  
ประสบการณ์การตรวจสอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีความสมัพนัธห์รอืการมีสว่นได้
เสียหรอืรายการที�อาจกอ่ให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผ ูบ้ริหาร ผ ูถ้อืหุ้นรายใหญ ่
หรอืผ ู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 
 

- บรษิทั กรงุเทพประกนัสขุภาพ 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) 
 
     ไมม่ ี
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ประวัติผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลือกตั�ง     

                                                      ( ประกอบการพจิารณาวาระที� � ) 

 

ชื�อ: นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ 9วาณิชย์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4951 

 

อาย:ุ 49 ปี  
วฒุิการศึกษา: บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติดา้นการเงนิ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ตาํแหน่งของผ ูส้อบบญัชีในสาํนักงาน: หุน้สว่น  
ประสบการณ์การตรวจสอบ: - บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย์ แลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยรปีระกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั อนิทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

การมีความสมัพนัธห์รอืการมีสว่นได้
เสียหรอืรายการที�อาจกอ่ให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผ ูบ้ริหาร ผ ูถ้อืหุ้นรายใหญ ่
หรอืผ ู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ไม่ม ี
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ประวัติผู้สอบบัญชีที�เสนอเข้ารับเลือกตั�ง     

                                                      ( ประกอบการพจิารณาวาระที� � ) 

 
 
ชื�อ: 

 

นางสาววรรณวไิล เพชรสรา้ง  

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5315 

 

อาย:ุ 48 ปี  
วฒุิการศึกษา: บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
ตาํแหน่งของผูส้อบบญัชีในสาํนักงาน: หุน้สว่น  
ประสบการณ์การตรวจสอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมีความสมัพนัธห์รอืการมีส่วนได้
เสียหรอืรายการที�อาจกอ่ให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
บริษทัยอ่ย ผ ูบ้ริหาร ผ ูถ้อืหุ้นรายใหญ ่
หรอืผ ู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 
 

- ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- ธนาคารมซิโูฮ จาํกดั สาขากรงุเทพฯ 
- 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 แมพ่มิพ ์รสีอรท์ ดเีวลลอปเมน้ทส์ จาํกดั 
- ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยอ์มิแพค็โกรท 
- บรษิทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จาํกดั (มหาชน) 
- บรษิทั ธนชาตปิระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

  
ไม่ม ี
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นิยามกรรมการอิสระ 

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

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั-งนี-  ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั-งนี-  ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�
ปรึกษาของส่วนราชการซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญห่รือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํ
เป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให ้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้มื คํ-าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี- 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- ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี- ดงักล่าว ให้นบัรวม
ภาระหนี-ที�เกิดขึ-นในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

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
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั-นด้วย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั- งขึ- นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั    
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เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

วธิีการมอบฉันทะ วธิีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
และขั%นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

'. วธิีการมอบฉันทะ 
บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ ตามที	กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ได้กาํหนดไว ้ให้ผูถื้อหุ้นที	ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั0งที	 28/2564 ของบริษทั ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี0  
1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ	งตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทับุคคลใดคนหนึ	 ง โดย

ใหร้ะบุชื	อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที	ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผูร้ับมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน => บาท พร้อมทั0งขีดฆ่าลงวนัที	ที	ทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื	อให้ถกูตอ้งและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย 
 3) ส่งคืนมายงัสํานักงานบริษทั ภายในวนัที	 20 เมษายน 2564 หรือ ก่อนเวลาเริ	มการประชุมอยา่งน้อยครึ	 งชั	วโมง เพื	อให้เจา้หน้าที	ของ
บริษทัไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ	มประชุม ทั0งนี0  ไม่วา่ผูถื้อหุน้จะถือหุ้นของบริษทัจาํนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนงัสือ
หลายฉบบั หรือใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนไมไ่ด ้
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
      บริษทัจะเริ	มรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ก่อนเริ	มการประชุมไมน่อ้ยกวา่   
1 ชั	วโมง หรือ ตั0งแต่เวลา 14.>> น. เป็นตน้ไป ณ  สํานกังานใหญ่ของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  เลขที	 71 ถนนดินแดง แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามแผนที	สถานที	จดัประชุมที	ปรากฏอยูใ่นสิ	งที	ส่งมาดว้ย  
*. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม 
 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี0 ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แตก่รณีใดกรณีหนึ	ง) ต่อไปนี0  
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา 
3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ให้แสดงเอกสารที	ส่วนราชการออกให้ที	ยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัข้าราชการ ใบขบัขี	 หรือหนังสือ
เดินทาง และหากมีการเปลี	ยนชื	อ-นามสกลุ ใหย้ื	นหลกัฐานประกอบดว้ย 
3.1.2  กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
                  (1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที	แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ	ง) ลงลายมือชื	อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (2)  สําเนาเอกสารที	ส่วนราชการออกใหผู้ถื้อหุน้ ตามขอ้ I.J.J และผูถื้อหุน้ไดล้งชื	อรับรองสําเนาถูกตอ้ง ( ไมต่อ้งแสดงบตัรตวัจริง) 
                  (I) แสดงเอกสารที	ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบั ขอ้ I.J.J 
3.2 กรณีนิติบุคคล 
3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 (J) แสดงเอกสารที	ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ I.J.J 
                  (=) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ	งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ)   
                 และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ	 งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ	งเป็นผูถื้อหุน้ 
3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

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

(2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ	 งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความ
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ	งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ	งเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) สาํเนาเอกสารที	ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ	งเป็นผูม้อบฉนัทะตาม ขอ้ I.J.J และลงชื	อรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

(4) แสดงเอกสารที	ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ I.J.J 
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3.3 ผู้ถือหุ้นซึ4งมิได้มสัีญชาติไทยหรือเป็นนิตบุิคคลที4จัดตั%งขึ%นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้ โดยเอกสารที	มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั0นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
;. การออกเสียงลงคะแนน 
;.'  กฎข้อบังคับการลงคะแนนเสียง 

(1) ผูถื้อหุ้นรายหนึ	 งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที	ตนถือ โดยให้นบัหุ้นหนึ	 งหุ้นมีเสียงหนึ	 งเสียงเพียง อยา่งใดอยา่งหนึ	 ง คือ เห็นด้วย 
ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที	ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบ
ฉนัทะเท่านั0น กรณีผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

(3) มติของที	ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี0  
ก) กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที	ประชุม 
ข) กรณีอื	น ๆ ซึ	 งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกติ กจ็ะดาํเนินการให้เป็นไปตามที	กาํหนดนั0น โดย

ประธานในที	ประชุมหรือผูซึ้	 งประธานมอบหมายจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที	ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดงักลา่ว 

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที	ประชุมออกเสียงเพิ	มขึ0นอีกหนึ	 งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี0ขาด 

(5) ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื	องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื	องนั0น และประธานในที	ประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นนั0นออก
นอกที	ประชุมชั	วคราวกไ็ด ้

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทาํได้เมื	อมีผูถื้อหุ้นในที	ประชุมอยา่งน้อย O คนร้องขอ และที	ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลบัดงักลา่ว 
โดยประธานในที	ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวธีิการลงคะแนนลบันั0น และแจง้ให้ที	ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 
;.< วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
        ประธานหรือผูซึ้	 งประธานมอบหมายจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
จากที	ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฎิบติัในการลงคะแนนเสียง ดงันี0  

(1) กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
หากผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นชูมือขึ0นและเลือกกาเครื	องหมายวา่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบตัรยนืยนั

การลงคะแนนที	ได้แจกไวใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นในขณะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั0งเซ็นชื	อกาํกบัไวแ้ละเจา้หน้าที	ของบริษทัจะเดินเขา้ไปเพื	อขอรับ
บตัรยนืยนัการลงคะแนนดงักล่าวในแต่ละวาระเพื	อทาํการรวบรวมคะแนนต่อไป 
สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ที	ไม่ไดชู้มือในที	ประชุม ให้ถือวา่ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามที	คณะกรรมการไดเ้สนอ 

(2) กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
ก) ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที	ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวห้นงัสือมอบฉันทะตามที	ผูรั้บมอบฉนัทะไดย้ื	น

ต่อเจา้หน้าที	ของบริษทัในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที	ใช้นับเป็นมติที	ประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรยืนยนัการ
ลงคะแนนอีก 

ข) กรณีที	ผูถื้อหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้มช่ดัเจน ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบตัิตามวิธีการในขอ้ P.= (J) 
;.*  การนับคะแนนเสียงและประกาศผล 
 ในการประชุมแต่ละวาระ จะทําการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที	ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจาก
จาํนวนหุ้นทั0งหมดของผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉนัทะที	มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนบัคะแนนเสียงใหที้	ประชุมรับทราบวา่ ในแต่
ละวาระการประชุมมีผูเ้ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงกี	เสียง  
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ประวตัิกรรมการอิสระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

                                                                                  ดร.พศิิษฐ  เศรษฐวงศ์ 

ที�อยู่ปัจจุบัน                                 31 ซอยอินทามระ �� แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
วนั/เดือน/ปีเกิด                  #$ มีนาคม ��$$ 
อาย ุ                   76 ปี 

สัญชาต  ิ     ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

สถานที�ทํางาน  บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์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 

ประวตัิการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) 
(แต่งตัRง  เมื�อวนัที�   �$ ตุลาคม �T�$  – ปัจจุบนั) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(แต่งตัRง เมื�อวนัที�   T เมษายน �TTT  – ปัจจุบนั) 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 (แต่งต ัRง  เมื�อวนัที�   ## สิงหาคม �TTU  – ปัจจบุนั) 

- ตําแหน่งด้านบริหาร 
 ไมมี่ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท  15 ปี T เดือน 
การถือหุ้นในบริษัท  -  ไม่ม ี
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา           ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น  ๆ              ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ   ไมมี่ 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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 ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทัRงคูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งกันในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   

ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  
 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 
 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไมส่ามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั?งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แตง่ตัRง– ตอ่วาระ – เมื�อ  �U เมษายน �T[�)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัRง)         จาํนวนครัRงที�เชิญประชุม (ครัR ง) 
 ปี 2561    6    6 
 ปี 2562    6    6 
                  ปี 2563    5    5 
 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัRง – ตอ่วาระ เมื�อ � มิถุนายน 2563)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัRง)         จาํนวนครัRงที�เชิญประชุม (ครัR ง) 
 ปี 2561    5    5 
 ปี 2562    7    7 
 ปี 2563    5    5 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (แต่งตัRง – ตอ่วาระ – เมื�อ 11 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบนั)                         

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัRง)         จาํนวนครัRงที�เชิญประชุม (ครัR ง) 

 ปี 2561          1             1   

 ปี 2562          1             1  

 ปี 2563             1                 1   

การมส่ีวนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั?งที� 28/2564 

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะนีR ไมมี่ส่วนไดเ้สียพิเศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆในวาระที�เสนอในการ

ประชุมครัRงนีRแตอ่ยา่งใด เวน้แต่ในวาระที� 5 พิจารณากาํหนดค่าบาํเหน็จกรรมการ   
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ประวตัิกรรมการอิสระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 

ที�อยู่ปัจจุบัน 31 ซ.หมู่บา้นเสรีวิลล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
วนั/เดือน/ปีเกิด 28 กมุภาพนัธ์ 2496 
อาย  ุ 68 ปี 
สัญชาต  ิ ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
สถานที�ทํางาน บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการศึกษา/อบรม   

บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800 
หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที� i สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที�#i�/�k#l 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� $i/�k## 
หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที�#l/�k## 
วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นที� lT (วทอ.lT) กองทพัอากาศ 
หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที� � สภาวิชาชีพบญัชี 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที� � สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 
หลกัสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี 
หลกัสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร์ 
หลกัสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD 

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทาํงาน        
  2551 – 2556 รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)     
2551 – 2555 กรรมการ บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั 
2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษทั ชีวาทยั จาํกดั 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง,   กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน)  

ประวตัิการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ    (แต่งตัRงเมื�อวนัที�  #� พฤศจิกายน �TTU – ปัจจุบนั ) 
  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  (แต่งตัRงเมื�อวนัที�  �i กมุภาพนัธ์ �T[� – ปัจจุบนั ) 
  กรรมการตรวจสอบ (แต่งต ัRงเมื�อวนัที� � มิถุนายน �T[l – ปัจจุบนั) 
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- ตําแหน่งด้านบริหาร 
 ไมมี่ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท  4 ปี T เดือน 
การถือหุ้นในบริษัท          ไมมี่ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา  ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�น  ๆ 
บริษัทจดทะเบียน 

 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง,   กรรมการสรรหาและพิจารณา 
   คา่ตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ - บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน)  
บริษัททั�วไป  ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ   ไมมี่ 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ไมมี่  
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั?งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แตง่ตัRง – ต่อวาระ – เมื�อ 24 เมษายน 2563)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัRง)         จาํนวนครัRงที�เชิญประชุม (ครัR ง) 
                  ปี 2561    6   6 
 ปี �T[2    6   6 
 ปี �T[3    5   5 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัRง – ตอ่วาระ – เมื�อ � มิถุนายน �T[l)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัRง)         จาํนวนครัRงที�เชิญประชุม (ครัR ง) 
                  ปี 2563    3   5 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (แต่งตัRง – ตอ่วาระ – เมื�อ �i กมุภาพนัธ์ �T[l)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัRง)         จาํนวนครัRงที�เชิญประชุม (ครัR ง) 
                  ปี 2563    2   2 
 

 

การมส่ีวนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั?งที� 28/2564  

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะนีRไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆในวาระที�เสนอในการ

ประชุมครัRงนีRแตอ่ยา่งใด เวน้แต่ในวาระที� 5 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
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ขั�นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

มาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียน 

( 

แสดงบตัรประจาํตวั หรือ แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมเอกสารประกอบ (แลว้แต่กรณี) 

ลงนามเขา้ร่วมประชุม 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดการประชุม 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั 

กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ใหย้กมือและ

ส่งบตัรลงคะแนน (สาํหรับผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ที	เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ม่เห็นดว้ยหรือ 

งดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน 

เมื	อทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจง้ผล 

การนบัคะแนนใหที้	ประชุมทราบ 
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หมวดที�  5   การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ขอ้ที	 �� คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน - เดือนนบัแต่วนัสิ0นสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
              การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื	นนอกจากที	กลา่วมาแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื	อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือ ผูถื้อหุน้คนหนึ	งหรือหลายคนซึ	งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบ ของจาํนวนหุน้ที	จาํหน่ายไดท้ั0งหมด จะเขา้ชื	อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามญัเมื	อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื	องและเหตุผลในการที	ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี0  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี	สิบหา้วนันบัแตว่นัที	ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
           ในกรณีที	คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามที	ผูถื้อหุ้นร้องขอ ผูถ้ือหุ้นทั0งหลายซึ	 งเขา้ชื	อ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื	น ๆ รวมกนัได้จาํนวนหุ้นตามที	บงัคบัไวน้ั0นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี	 สิบห้าวนันับแต่วนัครบ
กาํหนดระยะเวลา  ในกรณีเช่นนี0  ให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที	คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ่้ายอนัจาํเป็นที	เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
            ในกรณีที	ผูถื้อหุน้จดัประชุมและผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหผู้ถื้อหุ้นที	จดัประชุมรับผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ่้ายที	เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมดงักล่าว 
 ข้อที	   28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ   สถานที	   วนัเวลา    
ระเบียบวาระการประชุม           และเรื	องที	จะเสนอต่อที	ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื	องที	
จะเสนอเพื	อทราบเพื	ออนุมติั เพื	อพิจารณาแลว้แตก่รณี             รวมทั0งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื	องดงักล่าว    และ
จะจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่  7   วนั   ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนั  3  วนั    
ก่อนวนัประชุม     ไมน่อ้ยกวา่   3  วนั 
 ขอ้ที	  29.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้   (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  
คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ	 งหนึ	 งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั0งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน   3  ของจาํนวนหุ้นที	
จาํหน่ายไดท้ั0งหมด  จึงจะจดัเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีที	ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั0 งใด   เมื	อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั	วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ	 งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที	กาํหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเมื	อผูถ้ือหุน้ร้องขอ  การประชุมเป็นการ
ระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั0นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้นดัประชุมใหญ่ และให้ส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั  ก่อนวนัประชุมในการประชุมครั0 งหลงันี0ไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ขอ้ที	   30.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที	ประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีที	ประธานกรรมการไม่อยู่ในที	ประชุม   
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที	ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบติัหนา้ที	ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ	งเป็นประธานในที	ประชุม 
  ในการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นที	ตนถืออยูโ่ดยถือวา่หุน้หนึ	งมีหนึ	งเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย    เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 5 คน   ร้องขอและที	ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบัก็
ใหล้งคะแนนลบั  ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั0นใหเ้ป็นไปตามที	ประธานในที	ประชุมกาํหนด 
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 ขอ้ที	  31.  มติของที	ประชุมผูถื้อหุน้นั0นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี0  
       (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ	 งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  
ใหป้ระธานในที	ประชุมออกเสียงเพิ	มขึ0นอีกหนึ	งเสียงเป็นเสียงชี0ขาด 

      (2)   ในกรณีดงัตอ่ไปนี0  ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั0งหมดของผูถื้อหุน้   ซึ	งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

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

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที	เสนอตอ่ที	ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของ 
บริษทัในรอบปีที	ผา่นมา 

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