ที่ จป. 002/2562
20 มีนาคม 2562
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 25
2. รายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบ QR Code และ URL
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริ ษทั เสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะ
8. แบบหนังสื อมอบฉันทะ
9. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีม ติ ให้เ รี ยกประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจ าปี 2562 ครั้ งที่ บมจ. 26 ในวันพุธที่ 24
เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้ องรั ชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 25 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีสาเนา
รายงานการประชุมปรากฏบน QR Code และ URL
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 เพือ่ ทราบ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ที่ปรากฏอยูใ่ น QR Code และ URL สรุ ป
สาระสาคัญดังนี้
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หน่ วย : บาท
รายการ

2561
188,682,947
156,781,639
168,427,473
190,441,552
(22,014,079)
27,703,996
6,199,547
0.52

เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้จากการรับประกันภัย
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น
กาไรสุ ทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

2560
198,869,488
150,939,876
163,287,627
179,688,320
(16,400,693)
30,971,850
13,292,117
1.11

เปลีย่ นแปลง %
(5.12)
3.87
3.15
34.23
(10.55)
(53.36)
(53.15)

เหตุที่ทาให้กาไรสุทธิลดลง 53.36% เนื่องจากมีค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนเพิ่มขึ้น
17.29 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 37.15
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ รับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 28 ที่ กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดทางบดุล และงบกาไรขาดทุ นประจาปี สิ้ นสุ ด ณ รอบปี บัญชี ซ่ ึ งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิโดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2561 ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
รายการ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
รายได้
- รายได้จากการรับประกันภัย
- รายได้จากการลงทุนสุทธิ
- รายได้อื่น
รวม
ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
- ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน
รวม
กาไรก่อนภาษี
- รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น(บาท)

2561
799,505,524
222,998,494
576,507,029

2560
807,480,199
205,428,965
602,051,233

เปลีย่ นแปลง %
(0.99)
8.55
(4.24)

168,427,473
20,194,324
7,509,672
196,131,469

163,287,627
20,769,465
10,202,384
194,259,478

3.15
(2.77)
(26.39)
0.96

147,144,278
43,297,273
190,441,552
5,689,918
509,628
6,199,547
0.52

133,241,271
46,447,049
179,688,320
14,571,157
(1,279,040)
13,292,117
1.11

10.43
(6.78)
5.98
(60.95)
(53.36)
(53.15)
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุม ัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ด้ว ยบริ ษ ัท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 60 ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี
ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กับภาวะเศรษฐกิ จ และโครงการทางธุ ร กิ จของบริ ษ ัทในอนาคต การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2562
จึงได้มีมติให้เสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ บมจ. 26 พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี
2561 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นจานวน 12 ล้านหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 6 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงิ นปั นผล
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงาน ปี 2561
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จานวน 12 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นจานวน 6 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์
ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เงิ นปั นผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น มีขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบกับ
อัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2557 ถึงปี 2561
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิต่อหุน้
2.จานวนหุน้
3.เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุน้
4.รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล

ปี 2561
ปี ทีน่ าเสนอ
0.52
12,000,000
0.50
6,000,000
96.15

ปี 2560
ปี ทีผ่ ่านมา
1.11
12,000,000
1.00
12,000,000
90.09

ปี 2559
ปี ทีผ่ ่านมา
2.12
12,000,000
1.50
18,000,000
70.75

ปี 2558
ปี ทีผ่ ่านมา
3.00
12,000,000
2.00
24,000,000
66.67

ปี 2557
ปี ทีผ่ ่านมา
1.80
6,000,000
12.50*
75,000,000
694.44

หมายเหตุ * ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 22 อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็ น 120 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็ นหุ ้น
ปันผล ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่ องจาก
บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากธุรกิ จที่ ใกล้เคียงกัน รวมถึ งพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษทั แล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ตามอัตราที่เสนอ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี 2562
ดังรายละเอียดเปรี ยบเทียบดังนี้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จกรรมการ

2562

2561

20,000 / ครั้ง
15,000 / คน / ครั้ง
300,000 บาท โดยคานวณจากอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินปั นผลจ่าย โดยให้
ประธานกรรมการได้รับในอัตราสู ง
กว่ากรรมการร้อยละ 50

20,000 / ครั้ง
15,000 / คน / ครั้ง
600,000 บาท โดยคานวณจากอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินปั นผลจ่าย โดยให้
ประธานกรรมการได้รับในอัตราสู ง
กว่ากรรมการร้อยละ 50

คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 / ครั้ง
20,000 / ครั้ง
- กรรมการ
15,000 / คน / ครั้ง
15,000 / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ มคี ่ าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน
และกรรมการจานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจาปี ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 7
คน และกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในปี นี้มีจานวน 2 คนได้แก่
1. นายโสภณ กล้ วยไม้ ณ อยุธยา

2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ย เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คนกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ ง ประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็ นกรรมการทั้ง 2 คนได้แนบมาเพื่อพิจารณา ตามเอกสารสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จึ งได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมของบริ ษทั ซึ่ งได้
ตรวจสอบบัญชีเป็ นปี ที่ 7 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 มีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ซึ่ งได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีกบั สภา
วิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดังนี้
-

นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

2982
7645
5599
8125

และ / หรื อ
และ / หรื อ
และ /หรื อ
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ผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 รายของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรื อรายการที่อาจก่อให้เกิด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรื อมีส่วนได้ เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
2. เสนอพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 จานวนเงิน 1,500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชี

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
ค่าสอบบัญชีประจาปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ ยง สาหรับงวด 6 เดือนและปลายงวด
รวมค่าบริ การทั้งสิ้น

ค่ าสอบบัญชี (บาท)
2562
2561
% เพิม่ /(ลด)
540,000 540,000
760,000 760,000
200,000 200,000
1,500,000 1,500,000

-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั จานวน 4 ราย โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของ ผูส้ อบบัญชีแล้ว เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้ง บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ
เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โดยนางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ / หรื อ นางสาวสมจินตนา
พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ / หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ / หรื อ
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2562 และขออนุมตั ิค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,500,000 บาท
วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดงั กล่าวข้างต้น หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุ ณาแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่ วมประชุมออกเสี ยงแทนในการ ประชุมครั้งนี้ ดว้ ยโดย
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรื อแบบ ค. ที่แนบมา ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ บริ ษทั ขอ
เรี ยนว่ามีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านดังนี้
1. นายสมพล ไชยเชาวน์
2. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ

โปรดส่ ง หนัง สื อ มอบฉั น ทะกลับ คื น มายัง บริ ษ ัท ก่ อ นวัน ประชุ ม หรื อ ก่ อ นผู ้รั บ มอบฉั น ทะเข้า ร่ ว มประชุ ม
อนึ่ ง บริ ษทั จะกาหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อสิ ทธิ ในการเข้า ร่ ว มประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2562 และสิ ทธิ ในการรั บเงิ น ปั น ผล
ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกิจ จรัญวาศน์)
เลขานุการคณะกรรมการ
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