
 

ที�ทวว.007/2561 
        วนัที�  20 เมษายน 2561                                                                                                            
เรื�อง แจง้มติประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั) งที� 25/2561 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมครั) งที� 25/2561 เมื�อวนัที�  
20 เมษายน 2561 เวลา 15.07 น. ถึง  16.22 น. ไดมี้มติดงันี)  
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั) งที� 24/2560 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
เห็นดว้ย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัปี 2560 
 

3. อนุมตัิงบการเงินประจาํปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
เห็นดว้ย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

4. งดจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย  และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท 
รวมเป็นเงินทั%งสิ%น 21,210,000 บาท  โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 และกาํหนด
รายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิF รับเงินปันผล ในวนัที� 2 พฤษภาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
เห็นดว้ย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

5. อนุมตัิใหน้าํเงิน 4,120,000.-บาท มาจา่ยเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการและค่าบาํเหน็จแก่กรรมการตรวจสอบ 
โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
เห็นดว้ย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

6. เลือกกรรมการที�ออกตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
   1) นายชลอ เฟื, องอารมย ์                 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน 
   เห็นดว้ย  219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100     ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

             2) นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 
   เห็นดว้ย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
      ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

  3) นายถวลัย ์วริานนท ์                 กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   เห็นดว้ย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
       ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   งดออกเสียง    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
      ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 



 

 7.           1) อนุมติัใหส้ตัยาบนัสาํหรับค่าสอบบญัชีที,เพิ,มขึ%นจาํนวน 320,000 บาท จากค่าสอบบญัชีจาํนวน 2,000,000 บาท  
               ที,ไดอ้นุมติัไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั% งที, 24/2560  

            เห็นดว้ย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ,งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ,งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ,งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
            บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 

    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
          2) อนุมติัแต่งตั%ง นางสาวสมใจ คุณปสุต  และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ? วาณิชย ์และ/หรือ นางนงลกัษณ์  
           พุ่มนอ้ย และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บั 
           บริษทัฯในปี 2561 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปีเป็นเงิน 2,390,000.-บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี%  
           เห็นดว้ย 218,953,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.99 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ,งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           ไม่เห็นดว้ย      105,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.01 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ,งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ,งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
            บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 

    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
8.        อนุมติัให้แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 27 เรื�องการประชุมผูถ้ือหุ้น รวมถึงมอบอาํนาจให ้
           คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการบริษทัฯมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ  
           ตามที�จาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ที� 27 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี)  
           เห็นดว้ย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ,งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ,งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
           งดออกเสียง  0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถ้ือหุน้ 
    ซึ,งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
            บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถ้ือหุน้ 

    ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
 
                                                                                                       ขอแสดงความนบัถือ      
                                                                                                  (  นายจีรพนัธ์   อศัวะธนกุล  ) 
                                                                              ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


