
บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน)

กำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 28

วนัท่ี 23 เมษำยน 2564



รำยช่ือคณะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุ

คณะกรรมกำร

1. คุณชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  และประธานทีป่ระชุม

2. คุณพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. คุณจรีพนัธ ์ อศัวะธนกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ

กรรมการลงทุน    

4.  คุณฉววีรรณ  อกัษรสวาสดิ ์ กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ

5.   คุณอาดา  องิคะวณิช         กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ
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รำยช่ือคณะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม -ต่อ-

คณะกรรมกำร

6. คุณโอฬาร  วงศส์รุพเิชษฐ์ กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

กรรมกำรเข้ำร่วมกำรประชมุผำ่นช่องทำงออนไลน์

1. คุณกรีต ิ พานิชชวีะ กรรมการ

2. คุณสาระ  ล ่าซ า กรรมการอสิระ
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รำยช่ือผูบ้ริหำร

1. คุณฉตัรชยั  พยาฆรนิทรงักรู ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการใหญ่ 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

2. คุณกญัชวรี์ ศริคิ า ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่าย

ฝ่ายสนิไหมทดแทนและฝ่ายกฎหมาย
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รำยช่ือผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษำกฏหมำย
ผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั

• คุณรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย์

ท่ีปรึกษำกฏหมำยจำกส ำนักงำนทนำยควำม ชยัวธั - บณัฑูรย์

• คุณเดชา  มะระพฤกษว์รรณ

ท่ีปรึกษำกฎหมำยจำก บริษทั Baker & Mckenzie จ ำกดั

• คุณภุมมะ ดวงรตัน์

ท่ีปรึกษำกฎหมำยเข้ำร่วมกำรประชมุผำ่นช่องทำงออนไลน์

• คุณฉววีรรณ  ลขิติวฒันชยั  บริษทั Baker & Mckenzie จ ำกดั

• คุณอมลภา รกัแผน  บริษทัท่ีปรึกษำกฎหมำย เอเอพี จ ำกดั
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วิธีปฏิบติัในกำรออกเสียงลงคะแนน 

• ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีง 1 หุน้เทา่กบั 1 เสยีง
• ผูถ้อืหุน้ 1 ราย ออกเสยีงไดเ้พยีงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ 
• บรษิทัฯ ใชร้ะบบบารโ์คด้ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง ผูถ้อืหุน้จะไดร้บั
บตัรลงคะแนน ทีแ่จกใหผู้ถ้อืหุน้ขณะลงทะเบยีน จ านวน 2 ประเภท ดงัน้ี

- บตัรลงคะแนนสฟ้ีา ใชส้ าหรบัเลอืกตัง้กรรมการ ในวาระที ่5
ส าหรบัการเลอืกตัง้กรรมการในวาระที ่5 จะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบของ

วาระที ่5.1 - 5.3 ในคราวเดยีว 
- บตัรลงคะแนนสเีหลอืง ใชส้ าหรบัวาระอื่นนอกเหนือจากวาระที ่5

ส าหรบัวาระอื่นนอกเหนือจากวาระที ่5 บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนจาก
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ เฉพาะผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง”
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วิธีปฏิบติัในกำรออกเสียงลงคะแนน (ต่อ) 

• บรษิทัฯ จะแจกบตัรลงคะแนน ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในกรณีทีผู่ม้อบฉนัทะให้
ผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูล้งคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

• บตัรเสยีและงดออกเสยีง จะน ามารวมเป็นฐานในการนบัคะแนนเฉพาะใน

- วาระที ่6 เรือ่งพจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

- วาระที ่8 เรือ่งพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 10
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วิธีปฏิบติัในกำรออกเสียงลงคะแนน (ต่อ) 

• กรณีทีจ่ะถอืเป็นบตัรเสยี คอื
1. การลงคะแนนเสยีงเกนิกวา่หนึ่งชอ่ง
2. การแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดยีน) 
3. กรณีขดีฆา่แกไ้ขการลงคะแนน แต่ไมล่งลายมอืชื่อก ากบัการขดีฆา่ 
4. กรณีทีม่กีารขดีฆา่บตัรทัง้บตัร

• ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการแกไ้ขการลงคะแนน กรณุาขดีฆา่ชอ่งทีไ่ม่ประสงคจ์ะ
ลงคะแนนพรอ้มลงลายมอืชื่อก ากบัการขดีฆา่ และท าเครือ่งหมายใหม่

• จ านวนคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะในแต่ละวาระอาจไม่
เท่ากนั เน่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านเขา้มาประชุม
เพิม่เตมิหรอืกลบัก่อน
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ช่องทำงส ำหรบัส่งค ำถำม
• ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ E-mail: ir@thaire.co.th

• พิมพข้์อควำมในช่องค ำถำมตำมท่ีปรำกฎบนหน้ำจอ

• บริษทัฯ จะตอบค ำถำมกลบัผำ่นทำง Website: www.thaire.co.th
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วำระท่ี  1

กำรลงมติ: วำระน้ีเป็นวำระเพ่ือรบัทรำบ จึงไม่ต้องมีกำรลงมติ

คณะกรรมกำรรำยงำนกิจกำร
ในรอบปี 2563 เพ่ือทรำบ
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Highlights in 2020
• +446M.  (+13%)NWP

• -7.6 pp.
Combined 

Ratio

• +279M.  (+124%)UW Result

• -169M.  (-56%)Investment 
Income

• +97M.  (+78%)Net Profit

วำระท่ี  1 (ต่อ)
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งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 2020 2019 YoY
เบี้ยประกนัภยัต่อรบั 4,329 4,455 - 3%
เบี้ยประกนัภยัต่อรบัสทุธิ 3,944 3,498 + 13%
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได้สุทธิ 3,750 3,609 + 4%
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรรบัประกนัภยั 54 (225) + 124%
รำยได้จำกกำรลงทุนสทุธิ 132 301 - 56%
รำยได้จำกกำรให้บริกำรสทุธิ 63 80 - 21%
ก ำไรสทุธิ 222 125 + 78%
Combined ratio 98.6% 106.2% - 7.6 pp.

ไม่รวม 9 โครงกำร
เบี้ยประกนัภยัต่อรบั 4,186 3,714 + 13%
เบี้ยประกนัภยัต่อรบัสทุธิ 3,869 3,386 + 14%
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได้สุทธิ 3,703 3,421 + 8%
Combined ratio 95.8% 98.4% - 2.6 pp.

ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน – ผลกำรด ำเนินงำน
วำระท่ี  1 (ต่อ)
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เงนิฝากธนาคาร, 
15%

พันธบตัรและตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ, 

39%

หุน้กูแ้ละเงนิใหกู้ย้มื, 
6%

หน่วยลงทนุ, 
15%

หุน้ทนุ, 
24%

ROI สนิทรัพยล์งทนุ 4,196 ลา้นบาท

ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน - ด้ำนลงทุน

PL reported Excl. TFRS9 impact

ปี 2020

ปี 2019

3.7%

5.2%

6.4%

6.5%

วำระท่ี  1 (ต่อ)
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ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน - ฐำนะทำงกำรเงิน
(ลา้นบาท)

งบกำรเงินรวม 2020 2019

สนิทรพัยร์วม 7,007 7,813

สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,681 3,549

มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 0.873 0.842

ROE (%) 6.1% 3.5%

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2020 2019

สนิทรพัยร์วม 6,823 7,667

สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,605 3,494

มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 0.855 0.829

ROE (%) 5.5% 2.7%

CAR (%) 424% 335%

วำระท่ี  1 (ต่อ)
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FY2020 Key takeaways
• NWP grew up 13%yoy above our guideline
• Underwriting business turned to profitable with the combined 

ratio of 98.9%  (exclude 9 projects, combine of 96.1%)
• ROI at 5.2% above our guideline
• Average ROE 6.1% above our guideline
• Strong balance sheet with CAR ~ 424% 
• Fitch affirms THRE at ‘A-’ (Strong); The Outlook is Stable 

วำระท่ี  1 (ต่อ)
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16

บริษทัได้รบักำรประเมิน CG ประจ ำปี 2563
ในระดบั “ดีเลิศ” (5 ดำว)

วำระท่ี  1 (ต่อ)



บริษทัเป็นสมำชิกโครงกำร CAC 
ตัง้แต่ปี 2559 จนถึงปัจจบุนั

และปัจจบุนัก ำลงัเตรียมกำรต่ออำยกุำรเป็น
สมำชิกในปี 2564
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วำระท่ี  1 (ต่อ)

http://www.thai-cac.com/


2021 Investment Theme

• Lower retrocession expense
•More favorable terms and conditions to us
• Post-pandemic boom in health insurance
• Diversify investment portfolio to foreign market 
• Expanding to ASEAN market
• Service income from AI project
• Launch blockchain-based projects
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Q&A

วำระท่ี  1 (ต่อ)
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กำรลงมติ: มติในวำระน้ีจะต้องได้รบักำรอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้น
และผูร้บัมอบฉันทะ ซ่ึงมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน

พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2563

20

วำระท่ี 2



พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรและ
กำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563
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วำระท่ี 3

กำรลงมติ: มติในวำระน้ีจะต้องได้รบักำรอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้น
และผูร้บัมอบฉันทะ ซ่ึงมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน



วำระท่ี  3 (ต่อ)
ขาดทุนสะสม ณ 1 มกราคม 2563 (530.6)
ลดทุนเพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสม 505.8
โอนส ารองตามกฎหมายเพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสม 38.6

ก าไรสะสมหลงัชดเชยผลขาดทุนสะสม 13.7
ก าไรสทุธเิบด็เสรจ็ส าหรบัปี 2563 191.9
ส ารองตามกฎหมายและรายการอื่นๆ 37.9

รวมก าไรสะสมก่อนการจดัสรรจ่ายเงนิปันผล 243.5
การจดัสรรก าไร :
จ่ายเงนิปันผลประจ าปีในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท (168.6)
ยอดก าไรสะสมคงเหลอืยกไป 74.9

(ลา้นบาท)
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วำระท่ี  3 (ต่อ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2561 2562 2563

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) (1,012) 95 195

ก าไรต่อหุน้ (บาท) (0.24) 0.03 0.05

จ านวนเงนิปันผล (ลา้นบาท) งดจา่ย งดจา่ย* 169

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) - - 0.04

Pay-out ratio - - 80%

*งดจ่ำยเน่ืองจำกบริษทัฯ ยงัมีผลขำดทนุสะสมคงเหลือ
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พิจำรณำอนุมติัลดจ ำนวนกรรมกำร
จำก 11 ท่ำนเหลือ 10 ท่ำน

24

กำรลงมติ:มติในวำระน้ีจะต้องได้รบักำรอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้น
และผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วำระท่ี 4



พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร
แทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ

25

กำรลงมติ: มติในวำระน้ีจะต้องได้รบักำรอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้น
และผูร้บัมอบฉันทะ ซ่ึงมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วำระท่ี 5



รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง

1. Mr.Gobinath Athappan กรรมกำร

2. นำยโอฬำร  วงศส์รุพิเชษฐ์

กรรมกำร  กรรมกำรลงทนุ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

รำยช่ือกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระและ
ได้รบักำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหน่ึง
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วำระท่ี 5 (ต่อ)

รำยช่ือกรรมกำรใหม่แทนต ำแหน่งท่ีว่ำงลง 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง

1. ดร.อภิสิทธ์ิ  อนันตนำถรตัน กรรมกำร



วำระท่ี 5.1 Mr.Gobinath Athappan
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วำระท่ี 5 (ต่อ)



วำระท่ี 5.2  นำยโอฬำร  วงศส์รุพิเชษฐ์
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วำระท่ี 5 (ต่อ)



วำระท่ี 5.3 ดร.อภิสิทธ์ิ  อนันตนำถรตัน
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วำระท่ี 5 (ต่อ)



กำรลงมติ: มติในวำระน้ีจะต้องได้รบักำรอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ  ซ่ึงมำประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร

30

วำระท่ี 6



ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564

2564 2563

1. คณะกรรมการ

คา่ตอบแทนรายเดอืน ไมเ่ปลีย่นแปลง
ประธานฯ เดอืนละ 30,000 บาท ประธานฯ เดอืนละ 30,000 บาท

กรรมการ เดอืนละ 25,000 บาทต่อทา่น กรรมการ เดอืนละ 25,000 บาทต่อทา่น

เบีย้ประชมุ ไมเ่ปลีย่นแปลง
ประธานฯ  35,000 บาทต่อครัง้
กรรมการ  25,000 บาทต่อครัง้ต่อทา่น
จา่ยเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ประธานฯ  35,000 บาทต่อครัง้
กรรมการ  25,000 บาทต่อครัง้ต่อทา่น
จา่ยเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุ

บ าเหน็จ จ านวนไมเ่กนิ 3.37 ลา้นบาท -งดจา่ย-

สทิธปิระโยชน์อื่น -ไมม่-ี -ไมม่-ี
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2564 2563

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

เบีย้ประชมุ ไมเ่ปลีย่นแปลง
ประธานฯ  50,000 บาทต่อครัง้
กรรมการ  35,000 บาทต่อครัง้ต่อทา่น
จา่ยเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ประธานฯ  50,000 บาทต่อครัง้
กรรมการ  35,000 บาทต่อครัง้ต่อทา่น
จา่ยเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุ

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

เบีย้ประชมุ ไมเ่ปลีย่นแปลง
25,000 บาทต่อครัง้ต่อทา่น
จา่ยเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุ

25,000 บาทต่อครัง้ต่อทา่น
จา่ยเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุ

4. คณะกรรมการลงทุน

เบีย้ประชมุ ไมเ่ปลีย่นแปลง
25,000 บาทต่อครัง้ต่อทา่น
จา่ยเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุ

25,000 บาทต่อครัง้ต่อทา่น
จา่ยเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564

32

วำระท่ี 6 (ต่อ)



5. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ไมม่คีา่ตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทั

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564

33

วำระท่ี 6 (ต่อ)



กำรลงมติ: มติในวำระน้ีจะต้องได้รบักำรอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้น
และผูร้บัมอบฉันทะ ซ่ึงมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน

พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก ำหนดค่ำสินจ้ำง
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วำระท่ี 7



ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี

1. นำงสำวรชัดำ ยงสวสัด์ิวำณิชย์ 4951

2. นำงสำวสมใจ คณุปสตุ 4499

3. นำงสำวณริศรำ ไชยสวุรรณ 4812

4. นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง 5315

รำยช่ือผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2564
บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั
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2564 2563 เพ่ิม/ลด

การตรวจสอบงบการเงนิส าหรบัปี 1,560,000 1,560,000 ไมเ่ปลีย่นแปลง

การสอบทานงบการเงนิ 3 ไตรมาส 720,000 720,000 ไมเ่ปลีย่นแปลง

การตรวจสอบและสอบทานรายงานการด ารง
เงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่ง

620,000 620,000 ไมเ่ปลีย่นแปลง

รวมค่ำสินจ้ำงผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ 2,900,000 2,900,000 ไม่เปล่ียนแปลง

จ ำนวนบรษิทัยอ่ย 4 บรษิทั 3 บรษิทั

จ านวนคา่สอบบญัชบีรษิทัยอ่ยรวม 2,150,000 2,150,000 ไมเ่ปลีย่นแปลง

รวมค่ำสอบบญัชีของกลุ่มบริษทั ฯ 5,050,000 5,050,000 ไมเ่ปลีย่นแปลง

(หน่วย : บาท)
ค่ำสินจ้ำงผูส้อบบญัชี
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พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 10
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กำรลงมติ:มติในวำระน้ีจะต้องได้รบักำรอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะซ่ึงมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระท่ี 8



วำระท่ี  8 (ต่อ)
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จำกเดิม “ข้อ 10. หุ้นของบริษทัโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกดั”

แก้ไขเป็น “ข้อ 10. หุ้นของบริษทัโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกดั  เว้นแต่ 

(1) กำรโอนหุ้นนัน้ท ำให้บริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึง
ได้รบัตำมกฎหมำยท่ีมีกำรก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียด
เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นของกฎหมำย

(2) กำรโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีคนต่ำงด้ำวถือหุ้นอยู่ในบริษทัเกินกว่ำ
ร้อยละ 49”

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 10  โดยใช้ข้อควำมดงัต่อไปน้ี



เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)
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วำระท่ี 9



ขอขอบคณุ
ผูถื้อหุ้นทกุท่ำนท่ีเข้ำร่วม

กำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 28


