ทวว. 005/2564
วันที 22 มีนาคม 2564
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 28/2564

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วย

(1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 27/2563
(2) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(;) รายการข้อมูลประจําปี , รายงานและงบการเงิน ณ วันที ;> ธันวาคม 2563 ในรู ปแบบ QR code
(4) ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งอีก > วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที 6)
(H) ประวัติผสู ้ อบบัญชีทีเสนอให้เลือกตั$ง (ประกอบการพิจารณา วาระที 7)
(I) คํานิยามกรรมการอิสระ
(J) คําชี$แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
(L) ข้อมูลกรรมการอิสระทีผถู ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
(N) ขั$นตอนการเข้าร่ วมประชุม
(>O) ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
(>>) แผนทีสถานทีจดั ประชุม
(>P)หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั$งที 28 ประจําปี 2564 ในวันพุธ ที PL เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. ณ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 เพือพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี$
วาระที 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 27 ประจําปี 2563 เมือวันที () เมษายน (+,ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมือวันที PS เมษายน 2563 และได้จดั ทํา

รายงานการประชุมภายใน >S วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึงได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด รวมถึงได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 6
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 27/2563 ที

ประชุมเมือวันที PS เมษายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 6 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที 2. พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินการของบริ ษทั ประจําปี 2563 ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั$งนี$ ในรู ปแบบ QR code ตามรายละเอียดใน
เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 3 ดังสรุ ปสาระสําคัญดังนี$
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินรวม
เปลียนแปลงร้ อยละ
2563
2562
รายได้จากการรับประกันภัย
4,680.68
3,736.28
25.28
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(3,996.60)
(3,209.21)
24.54
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
684.08
527.07
29.79
ดําเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(597.77)
(542.19)
10.25
กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
86.31
(15.12)
(671.21)
รายได้จากการลงทุน
4.94
136.73
(96.39)
รายได้อืน
8.02
14.53
(44.84)
ค่าใช้จ่ายอืน
(3.26)
0.00
กําไรจากการดําเนินงาน
96.01
136.14
(29.49)
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(18.35)
(23.98)
(23.48)
กําไรสําหรับปี
77.66
112.16
(30.77)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2563
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วาระที 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพือให้เป็ นไปตาม มาตรา >>P แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.PH;H และข้อบังคับ

บริ ษทั ฯ ข้อ ;J ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ$ นสุดของรอบปี บญั ชี
ของบริ ษทั ฯ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพือ
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกล่าว ในการนี$บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ$นสุด ณ วันที
;> ธันวาคม PHI; ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฎอยูใ่ นงบการเงินประจําปี PHI; ทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั$งนี$
ตามรายละเอียดในเอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการ
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล

และ งบกําไรขาดทุน สิ$นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติเงินปันผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที 34 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วน

หนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี$จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึงบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้เรี ยบร้อย
แล้วเป็ นเงิน 30.3 ล้านบาท จึงเห็นควรไม่จดั สรรทุนสํารอง
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ SO ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ ; ปี ทีผา่ นมา ดังนี$
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กําไรสุ ทธิ (บาท)
กําไรสุ ทธิ ตอ่ หุน้ (บาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
จํานวนเงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
รวม จํานวนปั นผลจ่าย (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ครั$งที PL/PHIS (ปี PHI;) ครั$งที PJ/PHI; (ปี PHIP) ครั$งที P6/2562 (ปี PHI>)
78,439,615
116,088,489
115,370,517
0.26
0.38
0.38
303,000,000
303,000,000
303,000,000
0.20
0.20
0.20
60,600,000
60,600,000
60,600,000
77.26%
52.20%
52.53%

ในรอบปี 2563 บริ ษ ัท ฯ มี ก าํ ไรสุ ท ธิ ห ลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้ 78,439,615 บาท บริ ษ ัท ฯ

เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ
0.20 บาท(ยีสิบสตางค์) รวมมูลค่าทั$งสิ$น 60,600,000 บาท ทั$งนี$การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามทีระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ น
ร้อยละ 77.26% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ งเป็ นอัตราที เกินกว่ านโยบายการจ่ ายเงินปันผลทีกาํ หนดไว้ของ
บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี เพือผูถ้ ือ
หุน้ จะได้ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที >O พฤษภาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชือผู ้
ถือหุน้ (Record Date) เพือสิทธิในการรับเงินปั นผล และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที 25 พฤษภาคม 2564
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที + พิจ ารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับทีใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม

เพียงพอที จะรั กษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีตอ้ งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว
เห็ นสมควรเสนอต่อ ที ประชุ ม คณะกรรมการเพือ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอให้น ําเงิ นจํานวนไม่เ กิ น
5,000,000 บาท มาจ่ ายเป็ นค่า บํา เหน็จ โดยแยกเป็ นค่า บํา เหน็ จ คณะกรรมการ 4,000,000 บาท และ ค่าบํา เหน็ จ
คณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท และนอกจากนั$นขออนุมตั ิคา่ เบี$ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี$
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
6. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
(. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
-.ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
). ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
+. ค่าบําเหน็จกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
(บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่ าเบีย ประชุมกรรมการ (บาท/ครั$ง/คน)
6 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
( คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
) คณะกรรมการลงทุน
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ปี (+,)
4,000,000
8
1,000,000
4
-

ปี (+,4,000,000
9
1,000,000
4
-

ปี (+,(
3,480,000
9
640,000
3
-

3
3
-

3
3
-

4
3
-

3

3

-

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

- ประธานกรรมการ
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+ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด ี
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
* ไม่ มีค่าตอบแทนอืน
ความเห็นคณะกรรมการ
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าPใน ; ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6. พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯข้อที >S กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งเนืองจากครบวาระ

เป็ นจํานวนหนึงในสามในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของทุกปี ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม ทั$งนี$ กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับ
เลือกตั$งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ ในปี 2564 มีกรรมการทีจะครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวนสามท่านดัง
รายนามต่อไปนี$
>. นายชลอ เฟื องอารมย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน

P. นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการทีดี

;. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชือบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ต$ งั แต่วนั ที S พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที 31
มกราคม 2564 ซึงบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั$น
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่
อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจาก คุณสมบัติและเห็น
ว่ากรรมการซึงครบกําหนดออกตามวาระในปี นี$มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.PH;H
และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวข้องกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชือกรรมการซึงพ้น
จากตําแหน่งตามวาระทั$งสองท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง ดังมีรายนายต่อไปนี$
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>. นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการทีดี

P. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

โดยนายชลอ เฟื องอารมย์ กรรมการทีตอ้ งออกตามวาระอีก > ท่านนั$นไม่ประสงค์จะรับตําแหน่งกรรมการในวาระต่อไป
เนืองจากมีปัญหาเรื องสุขภาพ
ทั$งนี$มีกรรมการหนึงท่านมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ซึงบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้
เท่ากับข้อกําหนดขั$นตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็ นกรรมการอิสระที

สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ งทีส่งมาด้วย
หมายเลข I โดยประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือในครั$งนี$ ปรากฏในเอกสารสิ งทีส ่ งมาด้วยหมายเลข )
สําหรับการเสนอชื อ นางปราณี ภาษีผล ซึงดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว I ปี หากได้รับเลือกตั$งใน
ครั$งนี$จะมีวาระรวม N ปี ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาเลือกตั$งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไป
อีกวาระหนึง เนืองจากคณะกรรมการเห็นว่า นางปราณี ภาษีผล เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบภายใน ซึ งจะมี ส่วนสําคัญ ในการช่วยพัฒนาและทําให้การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ บรรลุผ ลสําเร็ จตาม
เป้าหมาย และมีการสอบทานการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระ
ทีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นกระบวนการพิจารณาและกลัน กรองแล้วเห็นว่า กรรมการ

ทั$ง P ท่านมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา
แต่งตั$งกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั$ง P ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 7. พิจารณาเลือกตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณาแต่งตั$งจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$ง

ที PJ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2563 ซึงบัดนี$ครบกําหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั$งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2564 โดยเสนอให้
1) นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที SL>P และ/หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิdวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4951 และ/หรื อ
3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที H;>H
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึง (รายละเอียดประวัติของผูส้ อบบัญชีตาม
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้ วยหมายเลข +) โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและ
ลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นอกจากนี$ ขอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้ อบบัญชี ประจําปี
2564 เป็ นจํานวนเงิน 2,950,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีทีเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี$
>. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ$ นสุ ด วันที ;> ธันวาคม
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (; ไตรมาส)
;. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ณ ;O มิถุนายน
S. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ณ ;> ธันวาคม
รวมทั$งสิ$ นเป็ นเงิน

ปี PHIS
1,370,000
1,020,000
180,000

ปี PHI;
1,370,000
1,020,000
180,000

380,000

380,000

-

-

2,950,000

2,950,000

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรี ยบเทียบผลงานของผูส้ อบบัญชีปี

2563

เพิม ขึ$น
-

ร้อยละ
-

กับการให้บริ การของบริ ษทั ผู ้

ตรวจสอบบัญชีอืน ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริ ษทั ประกันภัยหลาย
แห่ง เป็ นทียอมรับทั$งในและต่างประเทศ ซึงจะทําให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับสากล ทั$งยัง
ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี
เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึงค่าสอบบัญชีในปี 2564 จํานวน 2,950,000.- บาท ถือว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม และ
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป โดยกําหนดให้บคุ คลใดบุคคลหนึงดังรายนามต่อไปนี$
เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชี รบั ผิดชอบ
นางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ

ทะเบี ยนเลขที
4812

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิdวาณิ ชย์

4951

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

5315

จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้บริ ษทั
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ
คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ
คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ
คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั

ข้อมูลเกียวกับประสบการณ์ทาํ งานและความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามเอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข +
ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบ
บัญชีรายเดิมได้ปฏิบตั ิหน้าทีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั รวมแล้ว J รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน และในกรณี ทีผสู ้ อบบัญชีรายเดิมทําหน้าทีครบ J รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตั$งผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ได้เมือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย H รอบปี บัญชีติดต่อกัน
อนึง ผู้สอบบัญชีจ ากสํ านักงานอีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริษทั ฯ และ บริษทั ย่ อย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั$งบุคคลดังกล่าวเป็ น ผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ประจําปี 2564 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวน 2,950,000.- บาท เท่ ากับค่ าสอบบัญชีของปี (+,- ตามที
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ ในกรณี ทีผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้
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บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที D

พิจ ารณาอนุมัติแก้ ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ทีเกีย วกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพือให้

สอดคล้ องกับพระราชกําหนดว่ าด้ วยการประชุมผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. (+,ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามทีมีการออกพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. PHI; (“พระราชกําหนด”)
และมีผลบังคับใช้ต$งั แต่วนั ที 19 เมษายน PHI; ทั$งนี$เพือ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกียวกับการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ที
กําหนดไว้ในพระราชกําหนดดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม เติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ทีเกียวกับการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในข้อ P> ข้อ PJ ข้อ PL ข้อ PN และข้อ ;O โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่
ดังต่อไปนี$แทน และมอบหมายให้บุคคลทีกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั มอบหมาย มีอาํ นาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เปลียนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั$งแก้ไข และ/หรื อเปลียนแปลงเพิม เติมข้อความให้เป็ นไปตามคําสัง ของนายทะเบียน
ตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยทีไม่กระทบต่อเนื$อหาสาระสําคัญของการแก้ไขเพิม เติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพือให้การจด
ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์
ข้ อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน
ข้ อที 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทั$งหมด จึง
จะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้
ให้ ก รรมการซึ งมาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ ง เป็ น
ประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชี$ขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึงมีเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซึงมีส่วนได้เสี ยในเรื องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื องนั$น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออก
เสี ยงเพิม ขึ$นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี$ขาด
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ข้ อบังคับทีขอเสนอให้ มีการแก้ ไขเพิม เติม
ข้ อที 21. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ ว่าจะเป็ นการประชุ ม
ในที ป ระชุ มแห่ งเดี ย วกั น หรื อเป็ นการประชุ มผ่ านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ งหนึ ง
ของจํา นวนกรรมการทั$งหมดจึ ง จะเป็ นองค์ป ระชุ ม ใน
กรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีไ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่ สามารถปฏิ บ ัติห น้าที ไ ด้ให้กรรมการซึ งมาประชุ ม เลื อก
กรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ ละครัง ประธานในที
ประชุ มอาจกําหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้ าร่ วมประชุมและ
ดําเนินการใดๆ ในทีประชุม ดังกล่ าวผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ กไ็ ด้
โดยการจัดการประชุมด้ วยวิธีดังกล่ าวต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ ทีใช้ บังคับในขณะนัน และให้ ถือว่ าการประชุ ม
คณะกรรมการผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ าวมีผลเช่ น เดียวกัน

ข้ อที (L. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจําปี ภายใน S เดื อนนับแต่วนั สิ$ นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้ว
ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามัญ เมื อ ใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควรหรื อ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงหรื อหลายคนซึ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละสิ บ ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ าย
ได้ท$ งั หมด จะเข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจน
ในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี$ คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี สิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน
กําหนดระยะเวลาตามทีผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ผูถ้ ือหุ้นทั$งหลายซึง
เข้าชื อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอืน ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที
บังคับไว้น$ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี สิบห้าวันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลา ในกรณี เช่ นนี$ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีคณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยอัน จํา เป็ นที เ กิ ด จากการจัด ให้มี ก าร
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที ผู ้ถื อ หุ ้น จัด ประชุ ม และผู ้ถื อ หุ ้น มาร่ วม
ประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ให้ ผู ้ถื อ หุ ้น ที จ ัด ประชุ ม
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ ม
ดังกล่าว
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กับการประชุ ม คณะกรรมการทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม ในที ประชุ ม
แห่ งเดียวกันตามวิธีทีบญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี
การวินิจฉัยชี$ขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึงมีเสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่
กรรมการซึงมีส่วนได้เสียในเรื องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื องนั$น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที
ประชุมออกเสี ยงเพิม ขึ$นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี$ขาด
ข้ อที (L. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจําปี ภายใน S เดื อนนับแต่วนั สิ$ นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้ว
ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื อ ใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควรหรื อ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงหรื อหลายคนซึ งมี หุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ าย
ได้ท$ งั หมด จะเข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ เมื อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี$ คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี สิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน
กําหนดระยะเวลาตามทีผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ผูถ้ ือหุน้ ทั$งหลายซึง
เข้าชื อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอืน ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที
บังคับไว้น$ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี สิบห้าวันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลา ในกรณี เช่ นนี$ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีคณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยอัน จํา เป็ นที เ กิ ด จากการจัด ให้ มี ก าร
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที ผู ้ถื อ หุ ้น จัด ประชุ ม และผู ้ถื อ หุ ้น มาร่ วม
ประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ให้ ผู ้ถื อ หุ ้น ที จ ัด ประชุ ม
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ ม
ดังกล่าว

ทังนีก ารจัดประชุ มผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุ ม
ผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยการจัด การประชุ ม ด้ วยวิธีการ
ดังกล่ าวต้ องปฏิบัติตามวิธีการทีบัญ ญัติ ไว้ ในกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ ทีใช้ บังคับโดยอนุโลม และให้ ถือว่ าการประชุมผู้ถือ
หุ้ น ผ่ า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ า วมี ผ ลเช่ นเดี ย วกั บ การ
ประชุมผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมในทีป ระชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการ
ทีบญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายและข้อบังคับนี
ข้ อที 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการ
ข้ อที 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการ
จัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที วันเวลา
จัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที วันเวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม
ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื อง พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื อง
ทีจะเสนอเพือทราบเพือ อนุมตั ิ เพือพิจารณาแล้วแต่กรณี
ทีจะเสนอเพือทราบเพือ อนุมตั ิ เพือพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั$งความเป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว
รวมทั$งความเป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว
และจะจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวัน และจะจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็ นการประชุมผ่ านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถดําเนินการโดยใช้ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ซึงจะต้องจัดส่ งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในวรรค
นี
ข้ อที 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับ ข้ อที 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุมใน
มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ทีประชุมแห่ งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์
25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้
ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มา
ทั$งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า1 ใน 3
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของ
ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท$ งั หมด จึงจะจัดเป็ นองค์
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั$งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
ประชุม
กว่า1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท$ งั หมด จึงจะ
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั$งใด เมือ
จัดเป็ นองค์ประชุม
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาเข้า
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั$งใด เมือ
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้
หาก ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาเข้า
ว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเมือผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้
หาก
การประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั$น
ว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเมือผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
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มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั
ประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั$งหลังนี$ไม่
บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

การประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั$น
มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั
ประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั$งหลังนี$ไม่
บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้ อที 30. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือ ข้ อที 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุ มในที
หุ ้น ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่ ประชุ ม แห่ งเดีย วกัน หรื อการประชุ มผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ใน
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ า ไม่ มี ร องประธาน กรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่สามารถ
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที ได้ ให้ผูถ้ ือหุ ้น ปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ผถู ้ ื อหุ ้นมีคะแนนเสี ยง แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมเลือกผู้
เท่าจํานวนหุน้ ทีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึงมีหนึงเสี ยง
ถือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ผถู้ ื อหุ ้นมีคะแนนเสี ย ง
ผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและทีประชุมลงมติ ให้ เท่าจํานวนหุน้ ทีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึงมีหนึงเสี ยง
ลงคะแนนลับ ก็ ใ ห้ล งคะแนนลับ ส่ ว นวิ ธี ก ารออกเสี ย ง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผู้
ลงคะแนนลับ นั$น ให้ เ ป็ นไปตามที ป ระธานในที ป ระชุ ม ถื อ หุ ้น ไม่ น้อ ยกว่ า 5 คนร้ อ งขอและที ป ระชุ ม ลงมติ ใ ห้
กําหนด
ลงคะแนนลับ ก็ ใ ห้ล งคะแนนลับ ส่ ว นวิ ธี ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนนลับ นั$น ให้ เ ป็ นไปตามที ป ระธานในที ป ระชุ ม
กําหนด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ข้อ P> ข้อ PJ ข้อ PL ข้อ PN และข้อ ;O ในเรื องทีเกียวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือให้
สอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. PHI; และอนุมตั ิการมอบหมายให้บคุ คลทีกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั มอบหมาย มีอาํ นาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลียนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั$งแก้ไข
และ/หรื อเปลียนแปลงเพิม เติมข้อความให้เป็ นไปตามคําสัง ของนายทะเบียนตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยทีไม่กระทบต่อ
เนื$อหาสาระสําคัญของการแก้ไขเพิม เติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพือให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เสร็ จสมบูรณ์
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ;ในS ของจํานวนเสี ยงทั$งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยง
วาระที S. พิจ ารณาเรื องอืนๆ
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ทั$งนี$ บริ ษทั ฯกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที >I มีนาคม 25IS พร้อมกันนี$บริ ษทั ฯได้
แนบเอกสารตามรายการสิ งทีส่งมาด้วยมายังท่านเพือทราบและพิจารณา โดยได้จดั ทํารายงานข้อมูลประจําปี รายงาน
และงบการเงินปี 2563 ในรู ปแบบ QR code ซึงหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานข้อมูลประจําปี
รายงานและงบการเงินในรู ปเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ OP-INHOLOO ต่อ HN;L
โทรสาร OP-INHOLOL หรื อ Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th
จึงขอเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที ดังได้ระบุไว้ขา้ งต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง กรุ ณาแต่งตั$งผูร้ ับมอบฉันทะเพือ เข้าร่ วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะทีได้
แนบมาด้วยนี$
ขอแสดงความนับถือ

( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /63
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 1 เมษายน 23 ณ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที 7 ถนนดินแดง แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง

14

ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้

32,132,048

หุน้

ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

22

ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้

194,878,908

หุน้

ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้

227,010,956

หุน้

รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 36

คิดเป็ นร้อยละ 74.92 ของจํานวนหุน้ ทังหมด 303,000,000 หุน้ ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อที 29 ซึงจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทังหมด
เริ มประชุมเวลา 7.L3

น.

เลขาทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันนี บริ ษทั ฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสียงจากการ
แพร่ ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุข และหน่วยงาน
อืนๆ ทีเกียวข้อง
และได้แจ้งต่อทีประชุมถึงวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผูส้ อบถามความเห็น
จากทีประชุมเพือ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยกมือ จะมี
เจ้าหน้าทีรับบัตรลงคะแนนและดําเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงดังกล่าว
ออกจากจํานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมทังหมด และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันที หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดยกมือ จะ
ถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับวาระทีนาํ เสนอ
สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึงผูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสี ยงตามทีผู ้
มอบฉันทะกําหนด
ทีประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
เนืองจากท่านประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุมได้ สาเหตุจากปัญหาด้านสุขภาพ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จึง
เลือกให้ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายหนึงด้วย ทําหน้าที
ประธานทีประชุม
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานในที ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั งที /23 และ ได้แนะนํา
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุมในครังนีดงั รายนามต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุม  ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 55 ได้แก่
7. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
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กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน

3. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการ และ และกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

1. นางสุเทพี อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ, CFO และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั

คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุม จํานวน 5 ท่าน ได้แก่
7. นายประพิทย์ ธีระประยุติ

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

3. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

1. นางสาวสรี พร แสงศิริตระกูล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และ สมุห์บญั ชี

5. นายสุชีพ หลักทอง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

ตัวแทนจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุม จํานวน  ท่าน
ได้แก่
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต หุน้ ส่ วน
2.นายพีรวิชญ์ บุญศิริวทิ ย์ ผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฯ ได้เชิญ คุณศรี นวลจันทร์ สุขสวัสดิY ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ทําหน้าทีเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง
จากนันคุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล จึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมตามลําดับ ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจ ารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที #$ ประจําปี 2562 เมือวันที #* เมษายน #,$#
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครังที 2/2
ประชุมเมือวันที Z เมษายน 2 ซึงรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
จึงขอให้ทีประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย 227,010,Z2 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 7LL ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี –
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วาระที 2 พิจ ารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แจ้งกับทีประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี ทีผา่ นมา มีรายละเอียดเป็ นไปตาม
รายงานประจําปี ทีได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ ซึ งได้แนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้ว จึงขอสรุ ปผลการดําเนิ นการของ
บริ ษทั ฯ ในรอบปี 252 ดังนี
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินรวม
2562
3,736.28
(3,209.21)

2561
3,219.83
(2,633.42)

เปลียนแปลงร้อยละ

รายได้จากการรับประกันภัย
16.04
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
21.86
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย
527.07
586.41
(10.12)
ดําเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(542.19)
(480.98)
12.73
กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
(15.12)
105.43
(114.34)
รายได้จากการลงทุน
136.73
23.22
488.85
รายได้อืน
14.53
7.30
99.04
กําไรจากการดําเนินงาน
136.14
135.95
0.14
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(23.98)
(25.27)
(5.10)
กําไรสําหรับปี
112.16
110.68
1.34
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย จํานวน 3,736.28 ล้านบาท เพิม ขึน 516.45 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16.04 มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัยทังสิ น 3,209.21 ล้านบาท เพิม ขึน 575.79 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
21.86 ส่งผลให้ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน 527.07 ล้านบาท
ลดลง 59.34 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.12 สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ในปี 2562 เพิมขึนจากปี ก่อน 61.21 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 12.73 ส่ งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 15.12 ล้านบาท คิดเป็ นผลกําไรจากการ
รับประกันลดลงร้อยละ 114.34 เมือเทียบกับปี 2561
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการลงทุนซึ งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึงนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย
โดยมีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอืนของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) โดยในปี 2562 มีรายได้จากการลงทุน 136.73 ล้านบาท หรื อเพิม ขึนร้อยละ 488.85 เป็ นผลมาจากสภาวะตลาด
หลักทรัพย์ประเทศไทยทีมีการปรับตัวดีขนึ เมือเทียบกับปี ก่อน
จากรายการเปลียนแปลงทีกล่าวมาข้างต้นในปี 22 ส่งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการดําเนินงานในปี
2562 จํานวน 136.14 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 0.19 ล้านบาท พร้อมทังมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 จํานวน
23.98 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1.29 ล้านบาท ดังนัน ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ สําหรับปี จํานวน 112.16
ล้านบาท เพิม ขึนจากปี 2561 จํานวน 1.48 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลจากงานสัปดาห์ประกันภัย ประจําปี 2562 ดังนี
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7. รางวัลบริ ษทั ประกันวินาศภัยทีมีการพัฒนาดีเด่น
 รางวัลบริ ษทั ประกันวินาศภัย ทีนาํ เทคโนโลยีมาใช้กบั ระบบการประกันภัยดีเด่น
ขอให้ทีประชุมรับทราบ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2562 ตามทีเสนอ
วาระที 3 พิจ ารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2562 สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562 ซึ งผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษทั ฯแล้ว และได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสื อเชิ ญประชุมในครังนี และได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินทีได้รับการรับรองจาก
ผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ฐานะการเงิน
เปลียนแปลงร้ อยละ
ปี #,$2
ปี #,$8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
225.30
229.77
(1.95)
เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
610.38
523.28
16.65
สินทรัพย์และลูกหนีจากการประกันภัยต่อ
677.02
623.58
8.57
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
3,786.34
3,269.46
15.81
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
327.89
317.22
3.36
อืนๆ
903.79
686.13
31.72
รวมสิ นทรัพย์
6,530.72
5,649.44
15.60
เจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ
470.39
506.56
(7.14)
สํารองและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
1,492.51
1,171.20
27.43
สํารองเบียประกันภัย
2,336.17
1,964.52
18.92
อืนๆ
918.08
754.51
21.68
รวมหนีส" ิน
5217.15
4,396.79
18.66
ส่วนของเจ้าของ
1,313.57
1,252.65
4.86
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ 2,530.72 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.30 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 1.95 มีสินทรัพย์ลงทุนซึงประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี ตราสารทุน พันธบัตร และเงินลงทุนอืน จํานวน
3,786.34 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนร้อยละ 15.81 สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเบียประกันภัยค้างรับจํานวน 1,287.40
ล้านบาท เพิม ขึนจากปี ก่อนร้อยละ 12.25 ทีดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอืนจํานวน 737.2^ ล้านบาท เพิม ขึนจากปี ก่อน
ร้อยละ 22.76
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บริ ษทั มีหนี สินรวม 5,217.15 ล้านบาท รายการทีสําคัญเป็ นหนี สินจากสัญญาประกันภัย จํานวน 3,828.68 ล้านบาท
เพิมขึนจากปี ก่อนร้อยละ .70 นอกจากนี ยงั มีรายการหนีสินจากการประกันภัยต่อและหนีสินอืนจํานวน 1,388.47 ล้านบาท
เพิม ขึนจากปี ก่อนร้อยละ 10.10
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 7,373. ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน 112.16 ล้านบาท
และมีผลต่างจากการแปลงมูลค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย รวมทังจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยเกียวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทังสิ น (9.37) ล้านบาท โดยมี
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย 73.30 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 236.26 ซึงเกินกว่าอัตราทีกฎหมายกําหนดไว้เท่ากับร้อยละ 120 หรื อคิดเป็ นประมาณ 1.97 เท่า
ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เมือวันที  สิ งหาคม 2 บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองให้ต่ออายุการเป็ นสมาชิ กแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี

เห็นด้วย 227,010,956 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 7LL ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี -

วาระที 4 พิจ ารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปันผล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อที 34 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุทธิ ประจําปี ส่ วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า
มี ) จนกว่าทุนสํารองนี จะมี จาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ซึ งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้
เรี ยบร้อยแล้วเป็ นเงิน 30.3 ล้านบาท คณะกรรมการของบริ ษทั ฯจึงมีมติเสนอว่า เนืองจากเงินทุนสํารองของบริ ษทั ฯมีเท่ากับจํานวน
ทีกาํ หนดตามข้อบังคับ จึงไม่จาํ เป็ นต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารอง
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1L ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยในรอบปี 2 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 772.LZ ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
เพือพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปันผล จากผลการดําเนินงานในปี 2 ในอัตราหุน้ ละยีสิบสตางค์ รวมมูลค่าทังสิน 2L,2LL,LLL บาท
(หกสิ บล้านหกแสนบาทถ้วน) ทังนีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามทีระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ .20 ของกําไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษีเงินได้ ซึงเป็ นอัตราทีเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีกาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที 5 พฤษภาคม
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2563 เป็ นวัน กํา หนดรายชื อ ผูถ้ ื อ หุ้น เพื อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date) และกําหนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวัน ที 22
พฤษภาคม 2563
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ทีผา่ นมา ดังนี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ครังที 27/2563 (ปี 2562) ครังที 26/2562 (ปี 2561) ครังที 25/2561 (ปี 2560)
กําไรสุทธิ (บาท)
116,088,489
115,370,517
34,249,425
กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
0.38
0.38
0.11
จํานวนหุน้ (หุน้ )
303,000,000
303,000,000
303,000,000
จํานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
0.20
0.20
0.07
รวม จํานวนปันผลจ่าย (บาท)
60,600,000
60,600,000
21,210,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ
52.20%
52.53%
61.93%
ขอให้ทีประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านในซักถาม
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารอง และอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล หุน้ ละ 0.L บาท (ยีส ิบสตางค์ )
ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย 227,010,Z2 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 7LL ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี -

วาระที 5 พิจ ารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล รายงานต่อทีประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ ในการ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที จะ
รั กษากรรมการที มีคุ ณสมบัติต ามความต้อ งการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึ งเสนอให้น าํ เงิ นจํา นวน
5,000,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน 4,000,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 1,000,000 บาท
เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการทีเข้า
ร่ วมประชุม
ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี
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รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
8. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
#. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ)
จํานวนกรรมการ
C.ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ าตอบแทน
(บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
H. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
,. ค่าบําเหน็จกรรมการกํากับดูแลกิจการที
ดี (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่ าเบีย" ประชุมกรรมการ (บาท/ครัง/คน)
1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื องอารมย์
- กรรมการ
มีจาํ นวนทังสิ น ^ ท่าน
# คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
C คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
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ปี #,$C
4,000,000
9
1,000,000

ปี #,$#
3,480,000
9
640,000

ปี #,$8
3,480,000
9
640,000

3
-

3
-

3
-

3
3
-

4
3
-

4
3
-

3

-

-

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

นางสุเทพี อัศวะธนกุล
H คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื องอารมย์
- กรรมการ
นางปราณี ภาษีผล
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด ี
- ประธานกรรมการ
นางปราณี ภาษีผล
- กรรมการ
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายถวัลย์ วิรานนท์
* ไม่ มีค่าตอบแทนอืน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

20,000

-

-

จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ บําเหน็จกรรมการจํานวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน

4,000,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 1,000,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบียประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
เห็นด้วย 227,010,956 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 7LL ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี -

บัตรเสีย

- ไม่มี –

วาระที 6 พิจ ารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล แถลงต่อทีประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครังกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม ของกรรมการทังหมด ซึงในปี 23 มีกรรมการครบกําหนดที
จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ  ท่านเป็ นกรรมการอิสระ ได้แก่
1. นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการลงทุน
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ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชือบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ต งั แต่วนั ที 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที 31 มกราคม
2563 ซึงบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนัน ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจาก คุณสมบัติและเห็น
ว่ากรรมการซึ งครบกําหนดออกตามวาระในปี นีท งั สามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวข้องกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชือกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระทังสามท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง ทังนี ประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือในครัง
นี ปรากฏในเอกสารสิ งทีส ่ งมาด้วยหมายเลข 4
สําหรับการเสนอชือ นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาเลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึงแม้จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน Z ปี แล้วก็ตาม เนืองจากคณะกรรมการ
เห็นว่า นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.3 และมีความรู ้
ความสามารถประสบการณ์ และมีความเชียวชาญด้านการตรวจสอบ ซึงจะมีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาและทําให้การดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย และมีการสอบทานการตรวจสอบภายในทีมีประสิ ทธิภาพ ประกอบกับมีการ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระทีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แถลงต่อทีประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด กําหนดห้ามมิให้กรรมการ
ประกอบกิจการ หรื อเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ เว้น
แต่จะแจ้งให้ทีประชุมทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง จึงขอแจ้งให้ทีประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั
ประกันภัยอืนของตนเองดังนี
ดํารงตําแหน่ งกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
ดํารงตําแหน่ งรองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เนืองจากนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการทีได้รับการเสนอชือในครังนี ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ 7,081,7^ เพือความ
โปร่ งใสในวาระนีจึงของดออกเสี ยง
ขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการทีได้รับการเสนอชือดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึงวาระ เป็ นรายบุคคล
พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม
คะแนนเสี ยงดังนี
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ทีประชุมมีมติเลือกตังกรรมการทัง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง เป็ นรายบุคคลด้วย

นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
เห็นด้วย 227,010,2 เสียง คิดเป็ นร้อยละ ZZ.ZZZZ ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

LL เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ L.LLL7 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี –

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
เห็นด้วย 227,010,956 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 7LL ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี –

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
เห็นด้วย 225,929,^^ เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ ZZ.3^ ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสียง 7,081,7^ เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ L.12 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
บัตรเสี ย

- ไม่มี –

วาระที 7 พิจ ารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แถลงต่อทีประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณา แต่งตังจากที
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั งที 26 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 ซึ งบัดนี ครบกําหนดเวลาแล้ว จึ งเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2563 โดยเสนอให้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4499 หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิYวาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4951 หรื อ
3) นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 1^7 หรื อ
1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 5315
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แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึงโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึงเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็ นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในกรณี ทีผูส้ อบบัญ ชีด ังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิ
หน้าทีได้ ให้มอบหมายผูส้ อบบัญชีท่านอืนทําหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวได้
ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณี ที
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมทําหน้าทีครบ  รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตังผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 
รอบปี บัญชีติดต่อกัน
และขอเรี ยนให้ทราบเพิม เติมว่าผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานอีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย
โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีทงั 1 ท่านได้นาํ ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที
จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้บริ ษทั ฯ
นางสาวสมใจ คุณปสุต

4499

6

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิYวาณิชย์

4951

- ยังไม่ได้รบั ผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ

4812

- ยังไม่ได้รบั ผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

5315

- ยังไม่ได้รบั ผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

นอกจากนีขอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 2,950,000.-บาท
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีทีเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี
หน่วย : บาท
7. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สินสุด วันที 37 ธันวาคม
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ณ 3L มิถุนายน
1. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ณ 37 ธันวาคม
รวมทังสินเป็ นเงิน
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ปี 23
1,370,000
1,020,000
180,000

ปี 2 เพิม ขึน ร้อยละ
1,260,000 110,000 8.73
900,000 120,000 13.33
160,000
20,000
1.25

380,000

370,000

10,000

2.70

2,950,000

2,690,000

260,000

9.67

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานของผูส้ อบบัญชีในปี ทีผา่ นมา แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด มี
การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพ มีความรอบรู ้ในธุรกิจ ให้ขอ้ คิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ในเรื องระบบงานบัญชีกบั บริ ษทั และไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการปฏิบตั ิงาน ซึงค่าสอบบัญชีในปี 2563 ทีเพิม ขึนเป็ นจํานวน 260,000.- บาท เนืองจากบริ ษทั
ฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ ทีมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ทีเพิม มากขึน ประกอบกับมาตรฐานบัญชีใหม่
รวมทังกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลทีเพิม มากขึนทําให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีและ
กฎเกณฑ์ทีเพิม ขึน ส่งผลให้ชวั โมงการทํางานของผูส้ อบบัญชีเพิม มากขึน ดังนันจึงถือว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม และขอเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ทัง 4 ท่าน ด้วยค่าตอบแทน 2,950,000
บาท จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
มติทีประชุม

ทีประชุมมีมติพิจารณาเลือกตังผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด คือ นางสาวสมใจ คุณปสุต หรื อ

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิYวาณิ ชย์ หรื อ นางสาวณริ ศรา ไชยสุวรรณ หรื อ นางสาวรรณวิไล เพชรสร้าง เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั
ฯ ในปี 2563 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินทังสิน ,950,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมืนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย 227,010,Z2 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 7LL.LL ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี –

งดออกเสี ยง

- ไม่มี –

บัตรเสีย

- ไม่มี –

วาระที K พิจ ารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ท่านประธานได้สอบถามทีประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื องอืนๆ เพือพิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
อาสาพิทกั ษ์สิทธิ - ทําไมผลประกอบการจากการรับประกันภัยในปี 2562 จึงขาดทุน
คุณจีรพันธ์
- สาเหตุทีผลประกอบการจากการรับประกันภัยขาดทุน เกิดจาก 2 ส่วน คือ
1. ปี 2562 ประเทศไทยประสบปั ญ หาภัย แล้งและภัย นํา ท่ วม บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษ ทั ที ร่ วมโครงการรั บ
ประกันภัยข้าวนาปี ทีสมาคมประกันวินาศภัยเป็ นผูป้ ระสานงานกับภาครัฐโดยสํานักงานเศรษฐกิ จการ
คลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่ งผลให้โครงการดังกล่า วมี
อัตราค่าสินไหมทดแทนสู งกว่า 2 เท่าของเบียประกันภัยรับ
2. จากสภาพการแข่งขันของตลาดประกันภัยรถยนต์ ทําให้ทางบริ ษทั ต้องมีการปรับอัตราเบียประกันภัยลง
เพือรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด รวมทังมีคา่ ใช้จ่ายในการส่งเสริ มการขายและการบริ การทีสูงขึน จึงมี
ผลทําให้ทางบริ ษทั มีผลตอบแทนจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลงเมือเทียบกับปี ทีผา่ นมา แต่อย่างไร
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ก็ตาม บริ ษทั ฯเน้นทีจะเพิมประสิ ทธิ ภาพในการรับชําระเบียประกันภัย ซึ งทําให้บริ ษทั ฯสามารถนําไป
ลงทุน เพือสร้างผลตอบแทนทีเพิม มากขึน ทดแทนผลประกอบการจากการรับประกันภัย
อาสาพิทกั ษ์สิทธิ - ในปี 2563 มีแผนงานอย่างไร
คุณจีรพันธ์
- แผนงานในปี 2563
1. เนืองจากการประกันภัยข้าวนาปี เป็ นโครงการของรัฐบาลทีให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร และบริ ษทั ฯ
เป็ นหนึ งในบริ ษ ทั ที เข้า ร่ ว มตังแต่เมื อ เริ มก่ อตังโครงการ ซึ งบริ ษทั ฯ เห็ นถึ งความสําคัญ ของการ
สนับสนุนเกษตรกรให้มีความมัน คง บริ ษทั ฯ จึงยังคงเข้าร่ วมโครงการข้าวนาปี สําหรับปี ผลิต 2563 โดย
ทางบริ ษทั ฯได้ปรับลดสัดส่ วนลง และจัดให้มีการทําประกันภัยต่อมากขึน เพือเป็ นการกระจายความ
เสี ยง แต่อย่างไรก็ตามผลของการรับประกันภัยพืชผลนี จะขึนอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
เป็ นหลัก ซึ งทีผา่ นมา มีบางปี ทีผลประกอบการจากโครงการข้าวนาปี มีอตั ราค่าสิ นไหมทดแทนทีต าํ
เช่นปี 2561 เป็ นต้น
2. ด้านการประกันภัยรถยนต์ เนืองจากยังคงมีการแข่งขันทีสูงอยู่ บริ ษทั ฯจึงมีกลยุทธ์ทีตอ้ งเปลียนวิธีการ
ในการแข่งขันจากเดิมทีเน้นการแข่งขันด้านราคา มาเน้นด้านรู ปแบบการประกันภัย โดยในปี ทีผา่ นมา
บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันภัยทีนาํ เทคโนโลยีมาใช้กบั การประกันภัยดีเด่น เนืองจากเป็ นบริ ษทั
ฯ แห่งเดียวทีมีการรับประกันภัยรถยนต์ในรู ปแบบทีผเู ้ อาประกันภัยสามารถ เปิ ด ปิ ด ความคุม้ ครองตาม
เวลาทีใช้รถประกัน ซึงถือเป็ นกลยุทธ์ของบริ ษทั ทีเน้นนวัตกรรม
อาสาพิทกั ษ์สิทธิ - การที CEO เป็ นกรรมการในบริ ษทั อืน จะส่งผลต่อการทํางานอย่างไรหรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- เนืองจากบริ ษทั ทีดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) หรื อ
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีประกอบธุ รกิ จประกันวินาศภัยทีไม่ได้มีการ
แข่งขันโดยตรงกับการประกันวินาศภัยทีบริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการอยู่ การไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั
ดังกล่าวถือเป็ นประโยชน์ในการสนับสนุนภาคธุรกิ จประกันวินาศภัยโดยภาพรวม และเป็ นผลประโยชน์
ทางอ้อมกับธุรกิจทีบริ ษทั ฯ ดําเนินการอยู่
อาสาพิทกั ษ์สิทธิ - การตังผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ขัดต่อประกาศ กลต. หรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- การเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชีน นั บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามประกาศของสํานักงาน กลต.อย่างถูกต้อง และ
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ก็ตอ้ งมีการตรวจสอบแล้ว จึงได้รับเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ต่อไป
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒั นา - การแพร่ ระบาดของ COVID-1Z และการรักษาระยะห่าง หรื อ Social Distancing ส่งผลให้ Loss
Ratio ของรถยนต์ลดลงหรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- มีแนวโน้มจะลดลงสําหรับค่าสิ นไหมรถยนต์ แต่ในระยะ  สัปดาห์แรกทีมีการใช้มาตรการให้
ประชาชนอยูบ่ า้ น บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนการแจ้งอุบตั ิเหตุทีเกิดจากจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนทีลดลง แต่มีคา่
สิ นไหมรถยนต์ทีสูงขึน เนืองจากผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์ประเภท 7 ทีไม่ได้ใช้รถยนต์ มีการนํารถมาแจ้ง
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ซ่อมเพือ ปรับปรุ งสภาพรถ ในจํานวนทีเพิม มากขึน แต่หลังจากเข้าสู่สัปดาห์ที 3 จํานวนอุบตั ิเหตุและค่า
สิ นไหมรถยนต์เริ มลดลงตามลําดับ แต่อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์ตอ่ ไปเป็ นระยะ
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒั นา - ประกันรถยนต์เปิ ด-ปิ ด ทําให้ Loss Ratio สูงขึนกว่าปกติหรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- ประกันรถยนต์เปิ ด-ปิ ด ไม่ได้มี Loss Ratio สูงกว่าปกติ แต่สาเหตุทีทาํ ให้เห็นว่า มี Loss Ratio ทีสูง
เนืองจากธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็ นธุรกิจทีมีความยืดหยุน่ ต่อราคาสูงมาก จึงความจําเป็ นในการใช้
ราคามาเป็ นเครื องมือทางการตลาดทีทาํ ให้ผบู้ ริ โภครู ้จกั ประกันรถยนต์เปิ ด-ปิ ด ซึงบริ ษทั ฯ มัน ใจว่าหาก
ผูบ้ ริ โภคได้ลองใช้ประกันรถยนต์เปิ ด-ปิ ด แล้วก็จะมีความมัน ใจในผลิตภัณฑ์และเลือกทีจะใช้บริ การ
ต่อไป
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒั นา - ขอทราบเป้าหมายการเติบโตเบียประกันภัย Yield การลงทุน พอร์ตการลงทุน (Port Size) ของปี 2563
คุณจีรพันธ์
- เบืองต้นบริ ษทั ฯ ตังเป้าหมายว่าอัตราเบียประกันภัยในปี 2563 น่าจะเติบโต แต่เนืองจากสถานการณ์
ปั จจุบนั อาจส่ งผลให้เบียประกันภัยติดลบบ้าง จากการทําวิจยั ของบริ ษทั ไทยรับประกัยภัยต่อ จํากัด
(มหาชน) มีความเห็นว่า หากรายได้ประชาชาติของประเทศทีคาดว่าจะติดลบประมาณร้อยละ  ในปี นี
จะส่งผลให้เบียประกันภัยรับภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยติดลบได้ถึงร้อยละ 7L เมือเทียบกับปี ที
ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามการทีรัฐบาลอนุมตั ิค่าเบียประกันภัยสําหรับโครงการข้าวนาปี ในปี ผลิต 2563
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที 21 เมษายน ทีผา่ นมาในจํานวน ,ZLL ล้านบาท ซึ งจะส่ งผลทําให้
เบียประกันวินาศภัยทังอุตสาหกรรมติดลบน้อยลง สําหรับเป้าหมายการเติบโตเบียประกันภัยของทาง
บริ ษทั นัน เมือปลายปี 2562 บริ ษทั คาดการณ์วา่ ในปี 2563 จะมีเบียประกันภัยรับเพิมขึนประมาณ 500
ล้านบาท หรื อร้อยละ 11% แต่จากสถานการณ์ปัจจุบนั คาดว่าอาจจะมีการเติบโตตํากว่าทีคาดการณ์ไว้
ส่ วนด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ในปี นี คงไม่สามารถหลี กเลี ยงผลกระทบได้ จากความผัน
ผวนของตลาดเงินและตลาดทุน โดยจากการวิจยั ของบริ ษทั ไทยรั บประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
คาดการณ์วา่ มูลค่าทรัพย์สินลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย อาจลดลงถึง 40,000 ล้านบาท จากมูลค่า
ทังสิ น 290,000 ล้า นบาท ส่ ว นผลตอบแทนจากการลงทุ น ของธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย ทัง ระบบมี
แนวโน้มดิดลบประมาณ ร้อยละ 12 – 73 ซึงจะต้องติดตามการคาดการณ์ตอ่ ไป
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒั นา - บริ ษทั ฯ จะมีการรับประกันภัย COVID-19 หรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- บริ ษทั ฯ ได้รับการติดต่อจากหลายหน่วยงานให้นาํ เสนอการทําประกันกรมธรรม์ COVID-19 แต่จาก
การวิเคราะห์และวิจยั จากข้อมูลทีมี ทังจากกระทรวงสาธารณสุ ขและสํานักข่าวต่างๆแล้ว พบว่ามีความ
เสี ยงสู งและไม่มีสถิติทีชดั เจน รวมทังบริ ษทั ฯไม่สามารถจัด หาบริ ษทั รั บประกันภัยต่อ เพือกระจาย
ความเสี ยงได้ บริ ษทั ฯจึงพัฒนา กรมธรรม์ COVID-19 ทีมีรูปแบบเฉพาะคุม้ ครองบางกรณี เช่น กรณี
โคม่าเท่านัน เป็ นต้น โดยไม่ได้นาํ เสนอความคุม้ ครองบางประเภท เช่น ความคุม้ ครองในลักษณะ เจอ
จ่าย จบ เป็ นต้น เพือ กําหนดความเสียงภัยให้เหมาะสมกับข้อมูลทางสถิติทีมีในตลาด
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คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒั นา - เนืองจากบริ ษทั ฯ มีหน่วยลงทุนค่อนข้างเยอะ (2%) ขอสอบถามว่าเป็ นหุน้ กีเปอร์เซ็นต์ และต้องมีการ
mark to market หรื อไม่ และ หุน้ ทุนทีถืออยู่ 177 ล้านบาท จะต้อง mark to market หรื อไม่
คุณจีรพันธ์
- หน่วยลงทุนมีส่วนทีเป็ นหุ้นอยูป่ ระมาณร้อยละ 37 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณวันสิ นปี ซึ งจะมีการวัด
มูลค่าตลาด ตามวิธีการมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี ส่วนหุน้ ทุน 411 ล้านบาท มี
ส่ วนทีตอ้ งวัดมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ในงบกําไรขาดทุน อยูท่ ี 408 ล้านบาท จากทีจดั
ประเภทเป็ นเงินลงทุนเพือค้า และเงินลงทุนเผือขาย ส่ วนเงินลงทุนทัว ไปจะถูกบันทึกตามมูลค่าใน งบ
การเงิ นด้ว ยราคาต้นทุ นไม่ ไ ด้ก าํ หนดมู ล ค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ซึ งเป็ นไปตามวิธีก าร
ประเมินมูลค่าของมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบนั
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 2/23 นี ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบ
วาระแล้ว เมือไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทีได้เข้าร่ วม
ประชุม และได้ให้ขอ้ คิดเห็นทีเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.
ลงชือ
(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
ประธานทีประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
สินทรัพ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี$ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี$จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี$
สิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี$ยค้างรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที7ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื7น
รวมสินทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี$

8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22

งบการเงินรวม
2563
2562
332,677,458
754,286,829
14,108,255
427,847,412
178,405,004
3,865,601,145
695,222,022
6,231,917
332,452,239
3,340,598
16,800,000
15,966,544
179,924,636
1,022,435,376
7,845,299,435

225,295,248
610,378,090
12,103,543
527,108,655
149,908,416
3,778,639,103
7,698,362
327,892,411
16,320,000
10,024,009
116,754,455
748,596,970
6,530,719,262

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
329,948,597
754,057,612
12,141,460
427,847,412
179,804,575
3,819,936,601
695,222,022
6,231,917
67,200,000
331,043,296
15,966,544
179,924,636
1,023,417,464
7,842,742,136

224,224,888
610,196,971
5,409,833
527,108,655
151,801,003
3,737,657,770
7,698,362
67,200,000
325,866,086
10,014,112
116,754,455
749,438,168
6,533,370,303

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
หนีส/ ินและส่ วนของเจ้าของ
หนีส/ ิน
หนี$สินจากสัญญาประกันภัย
23
เจ้าหนี$บริ ษทั ประกันภัยต่อ
24
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
25
หนี$สินอื7น
26
รวมหนีส/ ิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที7ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
27
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื7นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการเปลี7ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
15
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที7เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที7ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีส/ ินและส่ วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

5,023,161,995
459,782,660
32,539,311
116,778,057
867,278,655
6,499,540,678

3,828,683,263
470,390,892
12,727,431
122,473,024
782,871,589
5,217,146,199

5,019,917,126
459,782,660
32,539,311
116,778,057
862,782,793
6,491,799,947

3,825,739,637
470,390,892
12,727,431
122,473,024
781,991,597
5,213,322,581

303,000,000

303,000,000

303,000,000

303,000,000

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

30,300,000
690,278,577

30,300,000
666,821,079

30,300,000
698,357,966

30,300,000
674,335,746

155,484,216
(10,669,013)
1,332,193,787
13,564,970
1,345,758,757
7,845,299,435
-

148,611,969
(12,281,594)
1,300,251,461
13,321,602
1,313,573,063
6,530,719,262
-

155,484,216
1,350,942,189
1,350,942,189
7,842,742,136
-

148,611,969
1,320,047,722
1,320,047,722
6,533,370,303
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี$

กรรมการ

กรรมการ

บริษทั ประกันภัย ไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก: เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบียประกันภัยที*ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ*มจากปี ก่อน
เบียประกันภัยที*ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเครื* องมือทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเครื* องมือทางการเงิน
รายได้อื*น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื*น
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ*งของงบการเงินนี

28
29
30

31
33

21

2563

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

5,985,825,664
(648,956,292)
5,336,869,372
(796,568,660)
4,540,300,712
140,375,724
71,459,090
(19,089,551)

4,809,543,733
(984,809,807)
3,824,733,926
(358,140,199)
3,466,593,727
269,682,980
82,227,469
37,082,739

5,982,238,201
(648,956,292)
5,333,281,909
(796,614,904)
4,536,667,005
140,375,724
68,628,108
(19,089,551)

4,806,271,867
(984,809,807)
3,821,462,060
(357,458,942)
3,464,003,118
269,682,980
79,606,485
37,082,739

(47,426,363)
8,024,211
4,693,643,823

17,415,831
14,536,176
3,887,538,922

(47,426,363)
8,280,378
4,687,435,301

17,415,831
14,550,576
3,882,341,729

3,191,825,864
(489,282,193)
942,171,843
351,881,336
597,767,468
109,456
3,149,598
4,597,623,372
96,020,451
(18,350,934)
77,669,517

2,824,319,461
(750,886,817)
771,669,316
364,102,676
542,194,271
3,751,398,907
136,140,015
(23,982,705)
112,157,310

3,189,298,685
(489,282,193)
941,725,965
351,538,801
594,250,242
3,113,252
4,590,644,752
96,790,549
(18,350,934)
78,439,615

2,821,264,555
(750,886,817)
771,198,910
363,868,396
536,825,491
3,742,270,535
140,071,194
(23,982,705)
116,088,489

บริษทั ประกันภัย ไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:
รายการที*จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที*เป็ นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
ผลกําไรจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื*อขาย
ผลกําไรจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี
ที*วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที*จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษี
รายการที*จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ที*กาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที*จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี (ขาดทุน)
การแบ่ งปันกําไรสํ าหรับปี
ส่ วนที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่ วนที*เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย (ขาดทุน)

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ส่ วนที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ (ขาดทุน)
ส่ วนที*เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที*ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย (ขาดทุน)

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
ส่ วนที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ*งของงบการเงินนี

2563

2562

2,097,974
-

(7,440,362)
29,974,056

-

29,974,056

10,264,521
(2,052,904)

(5,994,811)

10,264,521
(2,052,904)

(5,994,811)

10,309,591

16,538,883

8,211,617

23,979,245

(167,618,707)
3,297,492
32,864,243

(8,967,720)
1,793,544

(167,618,707)
3,297,492
32,864,243

(8,967,720)
1,793,544

(131,456,972)
(121,147,381)

(7,174,176)
9,364,707

(131,456,972)
(123,245,355)

(7,174,176)
16,805,069

(43,477,864)

121,522,017

(44,805,740)

132,893,558

77,900,547
(231,030)
77,669,517

113,336,664
(1,179,354)
112,157,310

78,439,615

116,088,489

(43,732,227)
254,363
(43,477,864)

124,357,480
(2,835,463)
121,522,017

(44,805,740)

132,893,558

0.26

0.37

0.26

0.38

35

บริษทั ประกันภัย ไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี*ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื*น
รายได้อื*น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื*น
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ - สิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนเงินลงทุน
เงินสดจ่าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนเงินลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื อที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระหนีสินตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่ างจากอัตราแลกเปลีย# นที#ย ังไม่ เกิดขึน!
ค่ าเผื#อผลขาดทุนด้ านเครดิตที#คาดว่ าจะเกิดขึน!
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดเพิม# ขึน! (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันสิ!นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ*งของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2563

2562

5,608,660,040
(37,460,113)
40,145,068
29,550,891
1,423,690
6,516,941
(2,640,984,536)
(53,577,955)
(938,882,013)
(348,737,531)
(577,613,283)
(64,205,499)
6,114,023,028
(6,930,693,878)
208,164,850

4,750,562,325
(40,944,483)
30,984,911
50,794,962
2,238,390
11,979,600
(2,541,349,378)
(52,330,351)
(765,821,463)
(361,998,100)
(458,547,823)
(55,929,580)
(618,505,688)
(530,272)
142,945,572
93,548,622

5,603,273,806
(35,951,160)
32,392,601
29,550,891
1,423,690
6,518,984
(2,638,448,740)
(53,543,575)
(938,038,427)
(348,394,996)
(575,462,508)
(64,205,499)
6,114,023,028
(6,927,193,878)
205,944,217

4,744,554,273
(40,249,910)
30,822,155
50,794,962
2,238,390
11,988,850
(2,538,691,228)
(52,292,555)
(764,884,073)
(361,763,820)
(456,177,108)
(55,929,580)
(618,505,688)
(530,272)
142,945,572
94,319,968

(32,351,212)
(7,894,623)
889,762
(39,356,073)

(35,425,513)
(1,967,763)
230,541
(37,162,735)

(32,348,985)
(7,894,623)
889,762
(39,353,846)

(35,056,622)
(1,967,763)
209,264
(36,815,121)

(541,740)
(60,599,980)
(61,141,720)
31,481
(90,058)
(226,270)
107,382,210
225,295,248
332,677,458
-

(60,600,000)
(60,600,000)
(257,567)
(4,471,680)
229,766,928
225,295,248
-

(60,599,980)
(60,599,980)
(90,058)
(176,624)
105,723,709
224,224,888
329,948,597
-

(60,600,000)
(60,600,000)
(3,095,153)
227,320,041
224,224,888
-

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ1 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
เงินปั นผลจ่ายระหว่างงปี (หมายเหตุ 36)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนไปกําไรสะสม (หมายเหตุ 13)
เงินปั นผลจ่ายระหว่างงปี (หมายเหตุ 36)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก ส่ วนเกิน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ
303,000,000
163,800,007
303,000,000
163,800,007
303,000,000
303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
163,800,007
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
30,300,000
621,258,591
113,336,664
(7,174,176)
106,162,488
(60,600,000)
30,300,000
666,821,079
30,300,000
30,300,000
30,300,000
-

666,821,079
449,159
667,270,238
77,900,547
2,637,994
80,538,541
3,069,778
(60,599,980)
690,278,577
-

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี
ตราสารทุนที
ทีวดั มูลค่า
กําหนดให้วดั
ยุติธรรมผ่าน มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
เบ็ดเสร็ จอืน เงินลงทุนเผือ ขาย
รวม
124,632,724
124,632,724
23,979,245
23,979,245
23,979,245
23,979,245
148,611,969
148,611,969
9,191,207
9,191,207
8,211,617
8,211,617
17,402,824

275,246,136
275,246,136
(134,094,966)
(134,094,966)
(3,069,778)
138,081,392

148,611,969
(148,611,969)
-

148,611,969
135,825,374
284,437,343
(125,883,349)
(125,883,349)
(3,069,778)
155,484,216
-

ผลต่างจากการ
แปลงค่า
งบการเงิน
ทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
(6,497,341)
(5,784,253)
(5,784,253)
(12,281,594)
(12,281,594)
(12,281,594)
1,612,581
1,612,581
(10,669,013)
-

ส่ วนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
รวมส่ วนของ
ทีไม่มีอาํ นาจ
ผูถ้ ือหุ ้น
ควบคุมของ
ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
1,236,493,981
16,157,065
113,336,664
(1,179,354)
11,020,816
(1,656,109)
124,357,480
(2,835,463)
(60,600,000)
1,300,251,461
13,321,602

รวมส่ วนของ
เจ้าของ
1,252,651,046
112,157,310
9,364,707
121,522,017
(60,600,000)
1,313,573,063

1,300,251,461
136,274,533
1,436,525,994
77,900,547
(121,632,774)
(43,732,227)
(60,599,980)
1,332,193,787
-

1,313,573,063
136,263,538
1,449,836,601
77,669,517
(121,147,381)
(43,477,864)
(60,599,980)
1,345,758,757
-

13,321,602
(10,995)
13,310,607
(231,030)
485,393
254,363
13,564,970
-

บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่ายระหว่างงปี (หมายเหตุ 36)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนไปกําไรสะสม (หมายเหตุ 13)
เงินปั นผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 36)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว
303,000,000
303,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

303,000,000
303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
163,800,007
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
30,300,000
626,021,433
116,088,489
(7,174,176)
108,914,313
(60,600,000)
30,300,000
674,335,746
30,300,000
30,300,000
30,300,000
-

674,335,746
474,813
674,810,559
78,439,615
2,637,994
81,077,609
3,069,778
(60,599,980)
698,357,966
-

ตราสารหนี
ทีวดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
9,191,207
9,191,207
8,211,617
8,211,617
17,402,824

องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารทุนที
กําหนดให้วดั
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
เงินลงทุนเผือ ขาย
124,632,724
23,979,245
23,979,245
148,611,969
275,246,136
275,246,136
(134,094,966)
(134,094,966)
(3,069,778)
138,081,392

148,611,969
(148,611,969)
-

รวม
รวมส่ วนของเจ้าของ
124,632,724
1,247,754,164
116,088,489
23,979,245
16,805,069
23,979,245
132,893,558
(60,600,000)
148,611,969
1,320,047,722
148,611,969
135,825,374
284,437,343
(125,883,349)
(125,883,349)
(3,069,778)
155,484,216
-

1,320,047,722
136,300,187
1,456,347,909
78,439,615
(123,245,355)
(44,805,740)
(60,599,980)
1,350,942,189
-

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4

ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)

1. นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

2. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั7งกรรมการทีออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน
ดังกล่าว ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังต่อไปนี7

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการทีเ สนอให้ ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจ ารณาวาระที 6)

นางปราณี ภาษีผล
ทีอ ยู่ปัจจุบนั

44 ถนนติวานนท์ :; ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี <<;;;

วัน/เดือน/ปี เกิด

<= ตุลาคม >:?>

อายุ

71 ปี

สั ญชาติ

ไทย

อาชีพ /ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด ี

ประวัติการศึกษา/อบรม
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาบัตรหลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา 2546-2547
ประกาศนี ยบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์รุ่ นที 2 - สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศนี ยบัตรนักบริ หารระดับสูง หลักสู ตรที 1 รุ่ นที 30 - สํานักงาน ก.พ.
ประกาศนี ยบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
ประกาศนี ยบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต
การอบรมหลักสู ตร DCP รุ่ น 10/2001 DCPU รุ่ น 3/2015, ACP รุ่ น 20/2010 - สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

Advance Audit Committee Programs
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
2543

รองอธิ บดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิ ชย์

2547

รองอธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

2549

ทีปรึ กษาการพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิ ชย์

2550-2553 หัวหน้าผูต้ รวจราชการ กระทรวงพาณิ ชย์
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการกองทุนประกันชี วติ - กองทุนประกันชี วติ
อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล – ศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่ งออก
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ ประธานอนุ กรรมการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี - สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4

ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิ ยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด) (แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือวันที b เมษายน >ccb – ปั จจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือวันที > มิถุนายน >cd= – ปั จจุบนั )
กรรมการลงทุน (แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือวันที <> พฤษภาคม >cd> – ปั จจุบนั )
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที ดี ( แต่งตั7ง >e กุมภาพันธ์ >cd= – ปั จจุบนั )

ตําแหน่ งด้ านบริหาร - ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ, ดุสิตธานี
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค
- คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ - สภาวิชาชีพนักบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สํานักงาน ก.พ.
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
6 ปี หากได้รบั เลือกตั7งกลับมาในวาระนี7 จะรวมเป็ น 9 ปี

จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย

ไม่เป็ นญาติสนิ ท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั7ง

คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
การเข้ าร่ วมประชุ ม/จํานวนครั;งทีเ ชิ ญประชุ ม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือ b เมษายน >ccb)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั7ง)
จํานวนครั7งที เชิญประชุม (ครั7ง)
ปี >c61
6
6
ปี 2562
5
6
ปี 2563
5
5
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือ > มิถุนายน >cd=)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั7ง)
จํานวนครั7งที เชิญประชุม (ครั7ง)
ปี 2561
5
5
ปี 2562
7
7
ปี 2563
5
5
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือ <> พฤษภาคม >cd> )
การเข้าร่ วมประชุม (ครั7ง)

จํานวนครั7งที เชิญประชุม (ครั7ง)

ปี 2561

2

2

ปี 2562

2

2

ปี >cd=

2

2

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี (แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือ 27 กุมภาพันธ์ 2563 )
การเข้าร่ วมประชุม (ครั7ง)
ปี 2563

ไม่มี

2

จํานวนครั7งที เชิญประชุม (ครั7ง)
2

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4

ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจ ารณาวาระที 6)

นายถวัลย์ วิรานนท์
ทีอ ยู่ปัจจุบนั

123 ซอยรามคําแหง =;/< (รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร <;>:;

วัน/เดือน/ปี เกิด

13 มีนาคม >:?<

อายุ

73 ปี

สั ญชาติ

ไทย

อาชีพ /ตําแหน่ ง

กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ,กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

ประวัติการศึกษา/อบรม
นิ ติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร DAP - สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมาย บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการ
(แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือ >? เมษายน >c=; – ปั จจุบนั )
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือ << สิ งหาคม >cc? – >e กุมภาพันธ์ 2563)
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
(แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือ >e กุมภาพันธ์ >cd=– ปั จจุบนั )
- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

33 ปี หากได้รับเลือกตั7งกลับมาในวาระนี7 จะรวมเป็ น 36 ปี

18,000 หุ ้น คิดเป็ นสั ดส่ วนการถือครองหุ้น =.==?
ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

ไม่มี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4

ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
ไม่เป็ นญาติสนิ ท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั7งคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
การเข้ าร่ วมประชุ ม/จํานวนครั;งทีเ ชิ ญประชุ ม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือ >? เมษายน >c=; – ปั จจุบนั )
การเข้าร่ วมประชุม (ครั7ง)

จํานวนครั7งที เชิญประชุม (ครั7ง)

ปี 2561

6

6

ปี 2562

6

6

ปี 2563

5

5

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี (แต่งตั7ง – ต่อวาระ – เมือ >e กุมภาพันธ์ >cd= – ปั จจุบนั )
การเข้าร่ วมประชุม (ครั7ง)
ปี 2563

2

จํานวนครั7งที เชิญประชุม (ครั7ง)
2

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 

ประวัติผ้ ูสอบบัญชี ทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
( ประกอบการพิจารณาวาระที  )
ชือ :
อายุ:
วุฒิ การศึก ษา:
ตําแหน่ งของผูส้ อบบัญชีใ นสํา นัก งาน:
ประสบการณ์การตรวจสอบ:

การมีค วามสัม พัน ธ์หรือ การมีส ว่ นได้
เสีย หรือ รายการทีอ าจก่อ ให้เกิ ด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ก บั บริษทั
บริษทั ย่อ ย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้น รายใหญ่
หรือ ผู้ทีเกีย วข้อ งกับ บุค คลดังกล่า ว

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4812
48 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน
- บริษทั กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
- บริษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ไม่ม ี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 

ประวัติผ้ ูสอบบัญชี ทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
( ประกอบการพิจารณาวาระที  )
ชือ :
อายุ:
วุฒิ การศึก ษา:

ตําแหน่ งของผูส้ อบบัญชีใ นสํา นัก งาน:
ประสบการณ์การตรวจสอบ:

การมีค วามสัม พัน ธ์หรือ การมีส ว่ นได้
เสีย หรือ รายการทีอ าจก่อ ให้เกิ ด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ก บั บริษทั
บริษทั ย่อ ย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้น รายใหญ่
หรือ ผู้ทีเกีย วข้อ งกับ บุค คลดังกล่า ว

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิ
9 ชย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4951
49 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน
- บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษทั นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่ม ี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 

ประวัติผ้ ูสอบบัญชี ทีเสนอเข้ ารับเลือกตัง
( ประกอบการพิจารณาวาระที  )

ชือ :
อายุ:
วุฒิ การศึก ษา:
ตําแหน่ งของผูส้ อบบัญชีใ นสํา นัก งาน:
ประสบการณ์การตรวจสอบ:

การมีค วามสัม พัน ธ์หรือ การมีส่ว นได้
เสีย หรือ รายการทีอ าจก่อ ให้เ กิ ด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ก บั บริษทั
บริษทั ย่อ ย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้น รายใหญ่
หรือ ผู้ทีเกียวข้อ งกับบุค คลดังกล่า ว

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5315
48 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซโู ฮ จํากัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จํากัด
- บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จํากัด
- บริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
- บริษทั ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
- บริษทั เนชันแนล

ลีซซิง จํากัด
- บริษทั ทับละมุ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- บริษทั ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- บริษทั สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- บริษทั แม่พมิ พ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จํากัด
- ทรัสต์เพือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็คโกรท
- บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ธนชาติประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่ม ี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 6
นิย ามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ ากับหลักเกณฑ์ข- นั ตําของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดังนี1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั-งนี- ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ีเกียวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั-งนี- ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที
ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุค คลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลัก ษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี
น้อง และบุตร รวมทั-งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม
ของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทํา
เป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่ วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ มื คํ-าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี-สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึ งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี- ทีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตั-งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั หรื อตั-งแต่ 20 ล้านบาทขึ-น
ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทั-งนี- การคํานวณภาระหนี- ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ กียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี- ดงั กล่าว ให้นบั รวม
ภาระหนี-ทีเกิดขึ-นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผูส้ อบบัญ ชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ ก ษาทางการเงิน ซึ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั-นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่ เป็ นกรรมการทีได้รับ การแต่ งตั-งขึ- นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ งเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วน
ทีมีนยั ในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1
ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืน ใดทีทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มผู้ถือหุ้น
และขั%นตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
'. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะ ตามที กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดไว้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นที ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ ม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั0งที 28/2564 ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนิ นการดังนี0
1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อเลือกฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั บุ คคลใดคนหนึ ง โดย
ให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดี ยวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
2) ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน => บาท พร้อมทั0งขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3) ส่ งคื นมายังสํานักงานบริ ษทั ภายในวัน ที 20 เมษายน 2564 หรื อ ก่อนเวลาเริ มการประชุ มอย่างน้อยครึ งชัวโมง เพื อให้เจ้าหน้าที ของ
บริ ษทั ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ มประชุม ทั0งนี0 ไม่วา่ ผูถ้ ือหุน้ จะถือหุ ้นของบริ ษทั จํานวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็ นหนังสื อ
หลายฉบับ หรื อให้แก่ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม
บริ ษทั จะเริ มรับลงทะเบี ยนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า
1 ชัวโมง หรื อ ตั0งแต่เวลา 14.>> น. เป็ นต้นไป ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีปรากฏอยูใ่ นสิ งทีส่ งมาด้วย
*. การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าร่ วมประชุ ม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี0 กอ่ นเข้าร่ วมประชุม (แล้วแต่กรณี ใดกรณี หนึง) ต่อไปนี0
3.1 กรณีบคุ คลธรรมดา
3.1.1
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที ส่ วนราชการออกให้ที ยังไม่ หมดอายุ เช่ น บัต รประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับ ขี หรื อหนังสื อ
เดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ยนหลั
ื กฐานประกอบด้วย
3.1.2
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุ ม
(1) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ ง) ลงลายมือชื อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สํ าเนาเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ผถู ้ ือหุน้ ตามข้อ I.J.J และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง ( ไม่ตอ้ งแสดงบัตรตัวจริ ง)
(I) แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดี ยวกับ ข้อ I.J.J
3.2 กรณีนิติบุคคล
3.2.1
กรณีผ้ ูแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
(J) แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ I.J.J
(=) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
3.2.2
กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุ ม

(1) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง) ลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึงเป็ น
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ

(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้

(3) สําเนาเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะตาม ข้อ I.J.J และลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
(4) แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ I.J.J
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3.3 ผู้ถือหุ้นซึ4 งมิได้ มสี ั ญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ4 ัดตั%งขึน% ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดี ยวกับกรณี ขา้ งต้น โดยเอกสารที มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิ ติบุคคลนั0นรับรองความถูกต้องของคําแปล
;. การออกเสี ยงลงคะแนน
;.' กฎข้ อบังคับการลงคะแนนเสี ยง

(1) ผูถ้ ือหุ้นรายหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ โดยให้นบั หุ้นหนึ งหุ้นมีเสี ยงหนึ งเสี ยงเพียง อย่างใดอย่างหนึ ง คือ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่ วน

(2) การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที ผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะเท่านั0น กรณี ผมู ้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ บั มอบฉันทะมี
สิ ทธิ พจิ ารณาและลงคะแนนแทน

(3) มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
ก) กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
ข) กรณี อืน ๆ ซึ งมีกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็จะดําเนิ นการให้เป็ นไปตามที กําหนดนั0น โดย
ประธานในทีประชุมหรื อผูซ้ ึ งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ0นอีกหนึ งเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยงชี0ขาด
(5) ผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในเรื องนั0น และประธานในทีประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุ้นนั0นออก
นอกทีประชุมชัวคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมือมีผถู้ ือหุ้นในทีประชุมอย่างน้อย O คนร้องขอ และที ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว
โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนั0น และแจ้งให้ทีประชุมทราบก่อนการออกเสี ยงลงคะแนนลับดังกล่าว
;.< วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระ
ประธานหรื อผูซ้ ึ งประธานมอบหมายจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
จากทีประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามวิธีปฎิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยง ดังนี0
(1) กรณี ผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุ ้นชูมือขึ0นและเลือกกาเครื องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนที ได้แจกไว้ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั0งเซ็นชื อกํากับไว้และเจ้าหน้าที ของบริ ษทั จะเดิ นเข้าไปเพือขอรับ
บัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป
สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ที ไม่ได้ชูมือในทีประชุม ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยตามทีคณะกรรมการได้เสนอ

(2) กรณี ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
ก) ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระที ผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้หนังสื อมอบฉันทะตามที ผูร้ ับมอบฉันทะได้ยนื
ต่ อเจ้า หน้าที ของบริ ษ ทั ในขณะลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม เป็ นคะแนนเสี ยงที ใช้นับ เป็ นมติ ทีประชุ ม โดยไม่ ต ้องออกเสี ยงลงในบัต รยืน ยัน การ
ลงคะแนนอีก
ข) กรณี ทีผูถ้ ื อหุ ้นไม่ได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะหรื อระบุ ไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบตั ิตามวิธีการในข้อ P.= (J)
;.* การนับคะแนนเสี ยงและประกาศผล
ในการประชุ มแต่ ละวาระ จะทําการนับ คะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสี ยงที ไม่ เห็ น ด้วย และงดออกเสี ยงออกจาก
จํานวนหุ ้นทั0งหมดของผูถ้ ือหุ ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะที มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และประกาศผลการนับคะแนนเสี ยงให้ทีประชุมรับทราบว่า ในแต่
ละวาระการประชุมมีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงกีเสี ยง
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ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
31 ซอยอินทามระ  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
#$ มีนาคม $$
76 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอ ยู่ปัจจุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สั ญชาติ
อาชีพ /ตําแหน่ ง
สถานทีทาํ งาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
อธิ บดีกรมการค้าภายใน
ทีปรึ กษา บริ ษทั อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จํากัด
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิ ยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
(แต่งตัRง เมือวันที $ ตุลาคม T$ – ปั จจุบนั )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตัRง เมือวันที T เมษายน TTT – ปั จจุบนั )
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(แต่งตัRง เมือวันที ## สิ งหาคม TTU – ปั จจุบนั )
- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท 15 ปี T เดื อน
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่ มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย

ไม่มี
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ไม่เป็ นญาติสนิ ท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทัRงคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสั มพันธ์ กบั บริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอ าจมีความขัดแย้ งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาที ได้รบั เงินเดื อนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้ าร่ วมประชุ ม/จํานวนครั?งทีเ ชิ ญประชุ ม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตัRง– ต่อวาระ – เมือ U เมษายน T[)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)
จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)
ปี 2561
6
6
ปี 2562
6
6
ปี 2563
5
5
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัRง – ต่อวาระ เมือ  มิถุนายน 2563)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)
จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)
ปี 2561
5
5
ปี 2562
7
7
ปี 2563
5
5
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตัRง – ต่อวาระ – เมือ 11 สิงหาคม 2562 – ปั จจุบนั )
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)

จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)

ปี 2561

1

1

ปี 2562

1

1

ปี 2563

1

1

การมีส่วนได้ เสีย ในวาระทีเ สนอในการประชุ มครั? งที 28/2564
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ

กําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะนีR ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆในวาระที เสนอในการ

ประชุมครัRงนีR แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที 5 พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ
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ประวัติกรรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม

นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
31 ซ.หมูบ่ า้ นเสรี วลิ ล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
28 กุมภาพันธ์ 2496
68 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอ ยู่ปัจจุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สั ญชาติ
อาชีพ /ตําแหน่ ง
สถานทีทาํ งาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
หลักสู ตร การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที i สถาบันพระปกเกล้า
หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที #i/k#l
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที $i/k##
หลักสู ตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที #l/k##
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที lT (วทอ.lT) กองทัพอากาศ
หลักสู ตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่ นที  สภาวิชาชี พบัญชี
ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง รุ่ นที  สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง
หลักสู ตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
หลักสู ตร Airport Management Commercial ประเทศสิ งคโปร์
หลักสู ตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
2551 – 2556
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2551 – 2555
กรรมการ บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
2558 – 2558
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ชี วาทัย จํากัด
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั ชี วาทัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการอิสระ (แต่งตัRงเมือวันที # พฤศจิกายน TTU – ปั จจุบนั )
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี (แต่งตัRงเมือวันที i กุมภาพันธ์ T[ – ปั จจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัRงเมือวันที  มิถุนายน T[l – ปั จจุบนั )
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- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท 4 ปี T เดื อน
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจ การอืนๆ
บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ - บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
บริษัททัว ไป
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุ ม/จํานวนครั?งทีเ ชิ ญประชุ ม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตัRง – ต่อวาระ – เมือ 24 เมษายน 2563)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)
จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)
ปี 2561
6
6
ปี T[2
6
6
ปี T[3
5
5
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัRง – ต่อวาระ – เมือ  มิถุนายน T[l)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)
จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)
ปี 2563
3
5
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี (แต่งตัRง – ต่อวาระ – เมือ i กุมภาพันธ์ T[l)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัRง)
จํานวนครัRงที เชิญประชุม (ครัRง)
ปี 2563
2
2

การมีส่วนได้ เสีย ในวาระทีเ สนอในการประชุ มครั? งที 28/2564
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะนีR ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆในวาระทีเสนอในการ
ประชุมครัRงนีR แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที 5 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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ขันตอนการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น

มาด้วยตนเอง

ผูร้ ับมอบฉันทะ
โต๊ะลงทะเบียน
(
แสดงบัตรประจําตัว หรื อ แสดงหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบ (แล้วแต่กรณี )
ลงนามเข้าร่ วมประชุม
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดการประชุม
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณี มีผไู ้ ม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใดๆ ให้ยกมือและ
ส่งบัตรลงคะแนน (สําหรับผูไ้ ม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง)

เจ้าหน้าทีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ ม่เห็นด้วยหรื อ
งดออกเสี ยงและสรุ ปผลลงคะแนน

เมือทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจ้งผล
การนับคะแนนให้ทีประชุมทราบ
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หมวดที 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน - เดือนนับแต่วนั สิ0 นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรื อ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงหรื อหลายคนซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บ ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท0 งั หมด จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี0
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามทีผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ผูถ้ ือหุ ้นทั0งหลายซึ งเข้าชือ
กันหรื อผูถ้ ื อหุ ้นคนอื น ๆ รวมกัน ได้จาํ นวนหุ ้นตามที บังคับไว้น0 ันจะเรี ยกประชุ ม เองก็ได้ ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่ วนั ครบ
กําหนดระยะเวลา ในกรณี เช่ น นี0 ให้ถื อว่าเป็ นการประชุม ผูถ้ ื อ หุ ้น ที คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรั บ ผิด ชอบ
ค่าใช้จา่ ยอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ จัดประชุมและผูถ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทีจัดประชุมรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว
ข้อ ที 28. ในการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ให้ ค ณะกรรมการจัด ทําเป็ นหนังสื อ นัด ประชุ ม ระบุ สถานที วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม
และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื องที
จะเสนอเพือทราบเพืออนุมตั ิ เพือพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั0งความเป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และ
จะจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อที 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั0งหมดและต้องมี หุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได้ท0 งั หมด จึงจะจัดเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั0งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเมือผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นการ
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั0นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั0งหลังนี0ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อที 30. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ในกรณี ที ประธานกรรมการไม่ อยู่ในที ประชุ ม
หรื อ ไม่ส ามารถปฏิ บ ัติห น้าที ได้ ถ้ามี ร องประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี รองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถืออยูโ่ ดยถือว่าหุน้ หนึงมีหนึงเสียง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็
ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั0นให้เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุมกําหนด
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ข้อที 31. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั0นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ0นอีกหนึงเสียงเป็ นเสี ยงชี0ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี0 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั0งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั0งหมด หรื อบางส่วนทีสําคัญแก่บุคคลอืน
(ข) การซื0อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั0งหมด หรื อ
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อที 32. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีตอ่ ไปนี0
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั0งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) เลือกตั0งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืนๆ
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