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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 19/2555 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5  เมษายน  2555 ณ หองประชุมชั้น 6 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนเขารวมประชุมดังนี้ 

เขารวมประชุมดวยตนเอง             26        ทาน   นับเปนจํานวนหุนได           8,911,952 หุน  
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม                 13        ทาน   นับเปนจํานวนหุนได        103,455,664 หุน 
รวมจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ       39        ทาน  รวมจํานวนหุนได              112,367,616 หุน           
คิดเปนรอยละ   74.17 ของจํานวนหุนทั้งหมด 151,500,000 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  

ขอ 29 ซึ่งจะตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 25 คน นับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด   
 เริ่มประชุมเวลา 15.00  น. 
 นายมงคล เปาอินทร ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม และ นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล ทําหนาที่เปนผูจด
รายงานการประชุม 

เลขาที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมถึงวิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ โดยประธานจะเปนผู
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หากมีผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียง จะมีเจาหนาที่รับบัตรลงคะแนนและดําเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียงดังกลาวออกจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด และจะแจงใหผูถือหุนทราบทันที หากไมมีผูถือหุน
ทานใดยกมือ จะถือวาผูถือหุนมีมติเห็นชอบกับวาระที่นําเสนอ 

สําหรับผูรับมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาแลว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู
มอบฉันทะกําหนด 

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแลว 
 ประธานกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19/2555 และนายจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ ได
แนะนําคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้ดังรายนามตอไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม จํานวน 7 ทาน จากทั้งหมด 10 ทาน ไดแก 
1.  นาย มงคล  เปาอินทร  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
2. นางพิไล เปยมพงษสานต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ  กรรมการอิสระ 
4  นาย จีรพันธ  อัศวะธนกุล  กรรมการผูอํานวยการ  
5. นาย ถวัลย  วิรานนท   กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ  
6. นาง สุเทพี  อัศวะธนกุล   กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ  
7. นางสุณีย ธีราวิทยางกูร  กรรมการ และ เลขานุการบริษัท                                                                
คณะผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม จํานวน  5 ทาน ไดแก 
1. นายประพิทย ธีระประยุติ   ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ  
2. นายไกรเลิศ หาญวิวัฒนกุล  ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ 
3. นายลูเซียส เฮสตี   ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ 
4. นายเสริมสุข สวัสดิ์โยธิน  ผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป 
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5. นางสาวสิรินทร นันทวรเศรษฐ ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม 

จํานวน 2 ทาน ไดแก  
1. นางสาววรวรรณ  ลิ่มปยมิตร 
2. นางสาววารุณี ฐิตะสัจจา  
จากนั้นประธานจึงไดดําเนินการประชุมภายใตระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม

ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18 ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 
 ทานประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 18/2554 ประชุม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554  ซึ่งรายละเอียดไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมรายงานการประชุมแลว 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวถูกตอง ดวยคะแนนเสียงดังนี ้
 เห็นดวย          112,367,616         เสียง     คิดเปน....100.......% 
 ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง   คิดเปน.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง คิดเปน.......-..........% 
 
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 
 ทานประธาน  ไดแจงกับที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา มีรายละเอียดเปนไปตามรายงาน
ประจําป ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน โดยไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว จึงขอให คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล 
กรรมการผูอํานวยการ  กลาวสรุปผลการดําเนินการของบริษัทฯ คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัทวา ในรอบป 2554 ดังนี ้

        (หนวย : ลานบาท) 
            2554                        2553            เปลี่ยนแปลง% 
รายไดจากการรับประกันภัย    1,857.97   1,774.53                      4.70% 
คาใชจายในการรับประกันภัย                (1,890.54)              (1,824.24)                      3.63% 
รายไดจากการลงทุน                      103.41     123.21       -16.07% 

                รายไดอ่ืน           9.80         7.70        27.27% 
                 กําไรจากการดําเนินงาน        80.64       81.20        -0.69% 
                 เงินสมทบฯ                      (10.72)     (9.26)       15.77% 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล                            (26.66)     (8.06)     230.77% 
 กําไรสําหรับป        43.26      63.88       -32.28%  

สวนรายละเอียดอื่นๆ คณะกรรมการไดสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2554  สงใหแกผูถือหุนแลว จึงขอใหที่ประชุม
รับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดําเนินการดังกลาว  
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทในรอบป 2554 ตามที่เสนอ 
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วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนป 2554 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ทานประธาน   ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลว และไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี ้
 คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล ไดกลาวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2554  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ตามงบแสดงฐานะการเงินที่
ไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สินทรัพย 
สินทรัพยรวม    3,494,224,757    บาท  เพิ่มขึ้น  625,555,252   บาท คิดเปนรอยละ 21.81%  
เงินสด เงินฝาก                                   482,581,829    บาท 
เงินลงทุน   1,448,093,594    บาท  
เบี้ยประกันภัยคางรับ      311,032,355    บาท 
หนี้สิน 
หนี้สินรวม   2,770,701,990    บาท  
สํารองคาสินไหมทดแทนและ 
คาสินไหมทดแทนคาจาย   1,254,479,990    บาท 
สํารองเบี้ยประกันภัย   1,001,337,243    บาท 
สวนของเจาของ 
รวมสวนของเจาของ     723,522,767    บาท 
 บริษัทฯ มี อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) รอยละ 451 ซึ่งเกินกวาอัตรา 
ที่กฎหมายกําหนดประมาณ 4.5 เทา 
  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับรองและอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 เห็นดวย          112,367,616         เสียง     คิดเปน....100.......% 
 ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง   คิดเปน.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง คิดเปน.......-..........% 
 

 วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปนผล  
คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ ขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา ตามระเบียบขอบังคับของบริษัทขอที่ 

34 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายไวเรียบรอยแลวเปนเงิน  20 ลานบาท  ดังมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี ้ 

 
รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2554 ป 2553 
กําไรสุทธิ (บาท) 43,254,710 63,879,724  
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.29 0.42 
จํานวนหุน (หุน) 151,500,000 151,500,000 
จํานวนเงินปนผลจาย ตอหุน (บาท) 0.15 0.33 
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รวม จํานวนเงินปนผลจาย (บาท) 22,725,000 49,995,000 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 52.53 78.26 

 
คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติเสนอวา เนื่องจากเงินทุนสํารองของบริษัทมีมากกวาจํานวนที่กําหนดตามขอบังคับ 

จึงไมจําเปนตองจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง และเสนอใหนําเงินจํานวน  22.725  ลานบาท มาจายเปนเงินปนผลแกผูถือ
หุน  ในอัตราหุนละ 0.15 บาท ( สิบหาสตางค ) ทั้งนี้ บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และ
กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิ์รับเงินปนผล ในวันที่ 19 เมษายน 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20 เมษายน 2555  

 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและอนุมัติจายเงินปนผล หุนละ 0.15 บาท ( สิบหาสตางค )  
ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 เห็นดวย          112,367,616         เสยีง     คิดเปน....100.......% 
 ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง   คิดเปน.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง คิดเปน.......-..........% 
 
วาระที่ 5  พิจารณากําหนดคาบําเหน็จกรรมการ  

 คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนวา บริษัทมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาคาตอบแทน โดยใหพิจารณาตามความจําเปนและสมควร ใหอยูในระดับใกลเคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะ
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามความตองการ โดยขอใหนําเงินจํานวน 2,000,000 .-บาท มาจายเปนคาบําเหน็จกรรมการ  
โดยจํานวน 1,600,000.-บาท  เปนคาบําเหน็จกรรมการ  และ จํานวน 400,000.- บาทเปนคาบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ขอมูลรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ป 2555 ป 2554 

1. คาบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 2,000,000 2,800,000 
จํานวนกรรมการ 10 10 
2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน) 
     2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

  

           - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 
           - กรรมการ 15,000 15,000 
     2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ   
          - ประธานกรรมการ 15,000 15,000 
          - กรรมการ 15,000 15,000 
ทานประธาน ไดขอใหที่ประชุมมีมติพิจารณา 
             
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
            เห็นดวย          112,367,616         เสียง     คิดเปน....100.......% 
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 ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง   คิดเปน.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง คิดเปน.......-..........% 
 
วาระที่ 6      พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
 คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ  แถลงตอที่ประชุมวา ตามระเบียบขอบังคับของบริษัท กําหนดไววา ในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกครั้งกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในป 2555 
มีกรรมการครบกําหนดที่จะตองออกตามวาระ 3 ทาน คือ 
 
               1. นาวาอากาศโททินกร  พันธุกระวี     ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ  
      2  พลเรือเอกชัชวาลย   คงดิศ               ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
   3. นายถวัลย วิรานนท               กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการ 
 
               บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ
ลวงหนา ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูล
ดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยนั้น ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและ
เสนอช่ือบุคคล เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯแตอยางใด  
 บริษัทฯ ไดรับแจงจาก นาวาอากาศโททินกร พันธกระวี วาไมประสงคจะขอรับเลือกต้ังกลับเขาเปนกรรมการตาม
วาระอีกตอไปเนื่องจาก มีปญหาเรื่องสุขภาพ จึงแจงความประสงคขอลาออกจากการเปนประธานกรรมการ โดยมีผลนับแต
วันที่ 5 เมษายน 2555 เปนตนไป  

คณะกรรมการ จึงไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ
ตอไป โดยคณะกรรมการไดพิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฎิบัติงานของกรรมการที่ครบ
วาระทั้ง 2 ทานที่เหลือแลว เห็นสมควรพิจารณาแตงต้ังกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 ทานดังกลาวกลับเขามา
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง และมีมติใหเสนอช่ือ นายชลอ เฟองอารมย เขารับเลอืกตั้งเปนกรรมการอิสระ แทน 
นาวาอากาศโททินกร พันธกระวี  
            อนึ่งเนื่องจาก        นายถวัลย วิรานนท             กรรมการ ถือหุนในบริษัทฯ เปนจํานวน   9,000.- หุน 
 ดังนั้นเพื่อความโปรงใสในการออกเสียงลงมติในวาระดังกลาว นายถวัลย วิรานนท จึงของดออกเสียงใหแกตนเอง  
มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติเลือกต้ังกรรมการทั้ง 2 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้  
 เห็นดวย           112,358,616         เสียง     คิดเปน...99.992......% 
 ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง   คิดเปน.....-............% 
 งดออกเสียง......9,000 ...................... เสียง                 คิดเปน...0.008......%  
   ที่ประชุมมีมติเลือกต้ังนายชลอ เฟองอารมย เขาเปนกรรมการอิสระ แทน นาวาอากาศโท ทินกรพันธกระวี  
ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
            เห็นดวย          112,367,616         เสียง     คิดเปน....100.......% 
 ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง   คิดเปน.....-............% 
 งดออกเสียง................. .....................เสียง                 คิดเปน..................% 
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วาระที ่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสินจาง 
 คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอบริษัท สํานักงาน 
เอินสน แอนด ยัง จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัท โดยเสนอคาบริการตรวจสอบบัญชีประจําป 2555 เปนเงินทั้งสิ้น 
1,568,000.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คาสอบงบการเงินประจําป                                                 เปนเงิน 603,000.-  
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสละ) 125,000.-บาท                                       เปนเงิน 375,000.-  
คาสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2555          เปนเงิน 140,000.- 
คาสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ  31 ธันวาคม 2555         เปนเงิน 340,000.- 
คาประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น เปนเงิน 110,000.-  
คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให บริษัท สํานักงาน เอินสน แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําป 2555 อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามตอไปนี ้
1) นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย 
3) นางนงลักษณ พุมนอย 
4) นางสาวสมใจ คุณปสุต 

 ทานประธาน ไดขอใหที่ประชุมมีมติพิจารณา 
มติที่ประชุม     พิจารณาเลือก บริษัท สํานักงาน เอินสน แอนด ยัง จํากัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ 
นางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย และ/หรือ นางนงลักษณ พุมนอย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุตเปนผูสอบบัญชีใหกับ
บริษัท ในป 2555 โดยคิดคาสอบบัญชีเปนเงินทั้งสิ้น 1,568,000.-บาท (หนึ่งลานหาแสนหกหม่ืนแปดพันบาท) ดวยคะแนน
เสียงดังนี้  
            เห็นดวย          112,367,616         เสียง     คิดเปน....100.......% 
           ไมเห็นดวย.............-..........................เสียง   คิดเปน.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง คิดเปน.......-..........% 
 
วาระที่ 9  ทานประธานไดสอบถามที่ประชุมวามีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม  
 ไมมีผูใดเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอีก  

 
ทานประธานจึงไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19/2555 นี้ ไดดําเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว  
เมื่อไมมีคําถามและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูถือหุน ประธานจึงกลาวปดประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดเขารวมประชุม  
  
ปดประชุมเวลา  16.16 น. 
      
     ลงช่ือ   
                                              ( นายมงคล เปาอินทร  )       
                                                                                                                           ประธานทีป่ระชุม 


