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ท่ี จป. 002/2562 
 

         20  มีนาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562                               
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี บมจ. 25                          
        2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code และ URL 
        3.  ขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
        4.  นิยามกรรมการอิสระ 
        5.  ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
        6.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
        7.  ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการท่ีบริษทัเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
        8.  แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
        9.  แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

          ด้วยคณะกรรมการบริษทัได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 คร้ังท่ี บมจ. 26 ในวันพุธที่  24 
เมษายน 2562  เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ช้ัน 2  อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2  ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระดงัน้ี 

วาระที ่1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่บมจ. 25 

                  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี บมจ. 25 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 โดยมีส าเนา
รายงานการประชุมปรากฏบน QR Code และ URL 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี บมจ. 25 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  
2561 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว   

วาระที ่2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561  เพือ่ทราบ  
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ท่ีปรากฏอยูใ่น QR Code และ URL สรุป
สาระส าคญัดงัน้ี 
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                 หน่วย : บาท 
                                   รายการ         2561                      2560           เปลีย่นแปลง % 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 188,682,947 198,869,488 (5.12) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 156,781,639 150,939,876 3.87 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั  

168,427,473 
190,441,552 
(22,014,079) 

163,287,627 
179,688,320 
(16,400,693) 

3.15 
 

34.23 
รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้น 27,703,996 30,971,850 (10.55) 
ก าไรสุทธิ  6,199,547 13,292,117 (53.36) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.52 1.11 (53.15) 

 เหตุท่ีท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 53.36% เน่ืองจากมีค่าสินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึน 
17.29  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 37.15 

     ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้รับทราบ 

วาระที ่3    พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
                  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 28 ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัท างบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีซ่ึงผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา 
อนุมติัโดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2561 ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี           

          หน่วย : บาท         
รายการ  2561 2560 เปลีย่นแปลง % 

สินทรัพย ์ 799,505,524 807,480,199 (0.99) 
หน้ีสิน 222,998,494 205,428,965 8.55 
ส่วนของเจา้ของ 576,507,029 602,051,233 (4.24) 
รายได ้
-  รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 
-  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 
-  รายไดอ่ื้น 
รวม 

 
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 

ค่าใชจ่้าย 
-  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 
-  ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 
รวม 
ก าไรก่อนภาษี 
-  รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้
ก าไรสุทธิ 

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

 
133,241,271 
46,447,049 
179,688,320 

   14,571,157 
(1,279,040) 
13,292,117 

 
10.43 
(6.78) 
5.98 
(60.95) 

 
(53.36) 

ก าไรต่อหุ้น(บาท) 0.52 1.11 (53.15) 
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 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั
สอบบญัชี ดี ไอ  เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั      

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561              
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  ด้วยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปี                 
ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต  การประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 1/2562                  
จึงไดมี้มติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี บมจ. 26 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี                    
2561 ให้กบัผูถื้อหุ้นจ านวน 12 ลา้นหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50  บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 6 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล                      
ในวนัศุกร์ท่ี  24 พฤษภาคม  2562                                                                                                                             
             ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สมควรพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2561 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวน 12 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวน 6 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์
ท่ี  24 พฤษภาคม 2562  เงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น มีขอ้มูลเปรียบเทียบกบั                   
อตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี                         

                                   ข้อมูลการเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี   2557   ถึงปี 2561                          

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2561 

ปีทีน่ าเสนอ 
ปี 2560 

ปีทีผ่่านมา 
ปี 2559 

ปีทีผ่่านมา 
ปี 2558 

ปีทีผ่่านมา 
ปี 2557  

ปีทีผ่่านมา 
1. ก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.52 1.11 2.12 3.00   1.80  
2.จ านวนหุน้ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 6,000,000 
3.เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.50 1.00 1.50 2.00 12.50* 
4.รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 6,000,000 12,000,000 18,000,000 24,000,000 75,000,000 
5.สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 96.15 90.09 70.75 66.67 694.44 
หมายเหตุ  *  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี บมจ. 22 อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 60 ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ือจ่ายเป็นหุ้น
ปันผล ในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล 

วาระที ่5   พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   การก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั  ไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจาก
บริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทาง
ธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัแลว้  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัตามอตัราท่ีเสนอ  
                  ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนประจ าปี 2562   
ดงัรายละเอียดเปรียบเทียบดงัน้ี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 2562 2561 

คณะกรรมการ   
          เบีย้ประชุม   
           -  ประธานกรรมการ 
           -  กรรมการ 

20,000 / คร้ัง 
15,000 / คน / คร้ัง 

20,000 / คร้ัง 
15,000 / คน / คร้ัง 

         บ าเหน็จกรรมการ 300,000 บาท โดยค านวณจากอตัรา
ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้
ประธานกรรมการไดรั้บในอตัราสูง
กวา่กรรมการร้อยละ 50 

600,000 บาท โดยค านวณจากอตัรา
ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้
ประธานกรรมการไดรั้บในอตัราสูง
กวา่กรรมการร้อยละ 50 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
         เบีย้ประชุม   
        -  ประธานกรรมการ 
        -  กรรมการ 

20,000 / คร้ัง 
         15,000 / คน / คร้ัง 

20,000 / คร้ัง 
         15,000 / คน / คร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ไม่มค่ีาตอบแทนกรรมการ 

 วาระที ่6   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ      
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล     ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน 
และกรรมการจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปี ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7  
คน และกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในปีน้ีมีจ านวน 2  คนไดแ้ก่ 

 1. นายโสภณ  กล้วยไม้ ณ อยุธยา     2. นางผดุผ่อง  อาสิงสมานันท์     

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 คนกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการทั้ง 2 คนไดแ้นบมาเพ่ือพิจารณา ตามเอกสารส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

วาระที ่7    พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
                 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล     เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญั                       
ผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 จึงไดพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทัซ่ึงได้
ตรวจสอบบญัชีเป็นปีท่ี 7 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 มีมติเห็นชอบเพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

              1.  เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีกบัสภา 
วชิาชีพบญัชี ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี  พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดงัน้ี 

                  -   นางสุวมิล       กฤตยาเกียรณ์                 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2982       และ / หรือ 
                  -   นายจุมพฏ    ไพรรัตนากร                   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7645       และ / หรือ 
                  -   นางสาวสมจินตนา    พลหิรัญรัตน์       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5599       และ /หรือ 
                   -   นางสาวสุภาภรณ์    มัง่จิตร                ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8125   
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ผูส้อบบญัชีทั้ง  4  รายของบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิด ความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ / หรือมีส่วนได ้เสียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด    

                   2.  เสนอพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562   จ านวนเงิน 1,500,000 บาท   มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 

 ค่าสอบบัญชี (บาท) 

2562 2561  % เพิม่/(ลด) 
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส                                                                     540,000 540,000 - 
ค่าสอบบญัชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562                                                 760,000 760,000 - 
ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบั 
ความเส่ียง  ส าหรับงวด 6 เดือนและปลายงวด                                                                                         

 
200,000 

 
200,000 

 
- 

รวมค่าบริการทั้งส้ิน                    1,500,000 1,500,000 - 

         ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั จ านวน 4 ราย โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนของ ผูส้อบบญัชีแลว้ เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้ง บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั โดยนางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา                  
พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  และ / หรือ  นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 และ / หรือ  
นางสาวสุภาภรณ์   มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  ประจ าปี 2562 และขออนุมติัค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,500,000  บาท                                  

วาระที ่8    เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้กรุณาแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุมออกเสียงแทนในการ ประชุมคร้ังน้ีดว้ยโดย
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ  ข. หรือแบบ ค.  ท่ีแนบมา ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 8   
 หากท่านมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้   กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉันทะ บริษทัขอ
เรียนวา่มีกรรมการท่ีสามารถรับมอบฉนัทะจากท่านดงัน้ี 

1. นายสมพล  ไชยเชาวน์           ประธานกรรมการตรวจสอบ                      
2. นายสุกิจ  จรัญวาศน์                                กรรมการผูจ้ดัการ 

 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายงับริษัทก่อนวนัประชุม  หรือก่อนผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม                     
อน่ึง บริษทัจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล                     
ในวนัพธุท่ี 20  มีนาคม 2562          

          ขอแสดงความนบัถือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        

         (นายสุกิจ  จรัญวาศน์) 
                               เลขานุการคณะกรรมการ 


