ที่ AGM 001/042563
28 เมษายน 2563
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
2. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tsi.co.th)
5. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
8. แผนที่สถานทีจ่ ัดประชุมสามัญผู้ถอื หุน้
รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) 160 อาคาร
ไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
ความเป็นมา : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดทา
รายงานประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (www.tsi.co.th) รายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึง เห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 2 เพือ่ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจาปีในรอบปี 2562
ความเป็นมา : บริษัทได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของ
บริษัทสาหรับปี 2562
หมายเหตุ : มติในวาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งให้รับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2562
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ซึ่ งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
จึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏใน
รายงานประจาปี 2562
หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 เพือ่ พิจารณาเรือ่ งการงดจัดสรรเงินกาไร และการงดจ่ายเงินปันผล
ความเป็นมา: เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ขาดทุน ดังนั้น จึงเสนองดการจัดสรรกาไรและงด
การจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ ลงมติให้บริษัทฯ งดจัดสรรเงินกาไร
ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 มีผลประกอบการขาดทุน
หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นาย ธนพล บุญวรุตม์
กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นาย อธิพัฒน์ คันธอุลิส
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
กรรมการอิสระ
4. นาย สันติ ปิยะทัต
กรรมการ
5. นาย ศุภกร วีรสุวิภากร
กรรมการ
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ดังปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อย่างไรก็ดี ข้อบังคับของ
บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการที่ออกตามวาระสามารถกลับเข้ามาดารงตาแหน่งได้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็น สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6 เพือ่ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ความเป็นมา : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกาหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม
เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กาหนดเป็นคราวๆ นั้น ซึ่งได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ*

ปี 2563
ไม่เกิน 4,500,000 บาท

*ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกิจการและมติคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเพื่อนา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ
หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท มาซาร์ส จากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2563 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

ปี 2563
2,600,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 และพิจารณาลงมติ
กาหนดให้ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2563 เป็นจานวน 2,600,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
1. นายสมภพ ผลประสาร
2. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ
3. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษทั ข้อ 5.
ความเป็นมา : ประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามราชการกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมีบคุ คลผู้ไม่มีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละสี่สิบเก้าของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีกรรมการเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้ไม่ถึงกึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๘
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 5.

ข้อบังคับของบริษทั
ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่
สัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึง่ เกินกว่าร้อยละ
25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือมี
จานวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มสี ัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไม่ได้

ร่างข้อบังคับของบริษทั ทีข่ อแก้ไข
ข้อ 5. หุน้ ของบริษทั จะถือโดยบุคคลทีไ่ ม่ใช่
สัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกินกว่าร้อยละ
49 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดหรือมี
จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยตัง้ แต่กงึ่ หนึง่ ของ
จานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ไม่ได้

วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับ คะแนน
เสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้
บริษัทฯ ได้พิจารณากาหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดย บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา
14.00 น. ณ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) 160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง ส่งกลับมายังที่อยู่ของบริษัทฯ
กรุณาส่งถึง คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ และคุณพัชรี กล่าทอง บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารออล

ซีซัลกรุงเทพมหานคร 10500
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล บุญวรุตม์)
ประธานคณะกรรมการ
หมายเหตุ แบบ ก. ใช้สาหรับผู้ถอื หุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป
แบบ ข. ใช้สาหรับผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. ใช้สาหรับผู้ถอื หุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ทเี่ ว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tsi.co.th)
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