
 

ท่ีทวว.007/2565 
         วนัท่ี  28 เมษายน 2565                                                                                                             
 
เร่ือง แจง้มติประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 29/2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมคร้ังท่ี 29/2565 เม่ือวนัท่ี  
28 เมษายน 2565 เวลา 14.05 น. ถึง 16.40 น. ไดมี้มติดงัน้ี 
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28/2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 239,935,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 80,000 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ปี 2564 

 

3. อนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 240,015,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
 

4. งดจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 212,100,000 บาท  โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 และก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธ์ิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 240,015,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
 

  



 

5. เลือกกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
   1) นายพศิิษฐ เศรษฐวงศ์               กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ   
                    และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   เห็นดว้ย  240,009,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.99992  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
       ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00008 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
       ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
               

2) นางสุเทพ ีอัศวะธนกลุ กรรมการผู้อ านวยการ CFO และกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

   เห็นดว้ย 222,749,353 เสียง คิดเป็นร้อยละ   94.67 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
       ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 12,534,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ     5.33 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
       ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   งดออกเสียง    4,725,384     เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
3) นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริษัท 

   เห็นดว้ย 239,991,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
       ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
       ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   งดออกเสียง    18,000     เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
                6.  อนุมติัแต่งตั้งนางพูนทรัพย ์สกุณี เขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
   เห็นดว้ย  240,009,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
       ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
       ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
  



 

7. อนุมติัให้น าเงิน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จแก่กรรมการโดยแบ่งเป็น 4,000,000 บาท เป็นค่า
บ าเหน็จกรรมการ และ 1,000,000 บาท เป็นค่าบ าเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยมอบให้ประธานกรรมการ
เป็นผูจ้ ัดสรร และอนุมัติค่าเบ้ียประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยท่ีเข้าร่วมการประชุม ด้วย
คะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 240,009,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

8.           อนุมติัแต่งตั้ง นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์และ/หรือนางสาว
วรรณวิไล เพชรสร้าง จาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีให้กบับริษทัฯ ในปี 2565 
โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีเป็นเงิน 2,950,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

               เห็นดว้ย 240,009,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
              ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
              งดออกเสียง        0 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
 

 9.        อนุมติัแผนการปรับโครงสร้างและการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ดงัน้ี 
9.1 อนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
                     เห็นดว้ย 240,014,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.99998 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 

    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           ไม่เห็นดว้ย               56 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00002 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  



 

9.2  อนุมติัการขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้ 
สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

                     เห็นดว้ย 237,987,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.15 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           ไม่เห็นดว้ย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           งดออกเสียง       2,031,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.85 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 9.3  อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ 
การจดัการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย 240,018,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           ไม่เห็นดว้ย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           งดออกเสียง        56 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
9.4  อนุมติัอนุมติัการมอบอ านาจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 
                    เห็นดว้ย 240,014,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 

    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
          ไม่เห็นดว้ย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
    ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           งดออกเสียง        56 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
             

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
                                                                                                       ขอแสดงความนบัถือ      
                                                                                                  (  นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกุล  ) 
                                                                                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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