รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บมจ. จรัญประกันภัย
ครั้งที่ บมจ. 25
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้ องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
...............................................
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
กรรมการทีเ่ ข้ าประชุม
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
5. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
7. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือ
หุน้ ให้มาประชุมแทน รวม 28 ราย นับจานวนหุน้ ที่ถือ 5,321,933 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 44.35% จากจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด 12,000,000 หุน้ ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 25 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผู ้
แนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายกฏหมายของบริ ษทั และผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่ วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงเพื่อลงมติ ดังนี้
- ตามข้อบังคับบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
- เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่
ไม่ เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เท่านั้น ยกมือเพื่อขอบัตรลงคะแนนเสี ยง โดยจะนาคะแนนเสี ยง
ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะ
ถือเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
- ในแต่ละวาระหากไม่มีผใู ้ ดคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรื อ
คณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติ เห็นด้ วยหรืออนุมตั ิ
จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ บมจ. 24
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 24 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอ
แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวประการใดหรื อไม่
2/ เมื่อไม่มี.................

-2เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอขอแก้ไข ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
บมจ.24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
5,321,933 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 เพือ่ ทราบ
ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ น
ผูร้ ายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุ ปว่า ในปี 2560 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 198.87 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน ร้อยละ 5.95 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ น
รายได้ 150.94 ล้านบาท มีรายได้จากการรับประกันภัย 163.29 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 179.69
ล้านบาท ทาให้มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 16.40 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 30.97 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 1.90 หลังหักภาษีเงินได้ บริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับงวด 13.29 ล้านบาท หรื อกาไรต่อหุน้ 1.11 บาท
ลดลงร้อยละ 47.64
ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 807.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
จานวน 3.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.47 มีหนี้สินรวม 205.43 ล้านบาท ลดลง 4.37 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.09
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีจานวนทั้งสิ้น 602.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 คิดเป็ นมูลค่าหุน้ ละ 50.17 บาท อัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็ นร้อยละ 285 หรื อเป็ น 2.04 เท่าที่สานักงาน คปภ.
กาหนด
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่ ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจาปี 2560 ซึ่งได้
จัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มี ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามในวาระนี้อย่างไรหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 5,321,933
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
3/ วาระที่ 4.......

-3วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล
ประธานได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าในปี 2560 บริ ษทั มีกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวดหลังหักภาษีเงินได้จานวน
13.29 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จานวน 12,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นจานวนเงิน 12
ล้านบาท จากกาไรสุทธิต่อหุน้ 1.11 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการ
เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
5,321,933 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่า การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่
ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่ วมของกรรมการแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2561 ดังรายละเอียดเปรี ยบเทียบตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญ
ประชุมที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้าแล้วคือ
องค์ประกอบค่าตอบแทน
2561
2560
คณะกรรมการ
เบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จ

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
600 ,000 บาท โดยกาหนดจาก
อัตราร้อยละ 5 ของเงินปั นผล
จ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 50
4/ คณะกรรมการ …..

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
900,000 บาท โดยกาหนดจาก
อัตราร้อยละ5 ของเงินปันผล
จ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 50

-4คณะกรรมการตรวจสอบ
เบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง

มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น

หรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าเบี้ยประชุมและค่าบาเหน็จ
คณะกรรมการตามเสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 5,321,933
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
และไม่เกิน 15 คน และกรรมการจานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน และกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในปี นี้มีจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสมพล ไชยเชาวน์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
กรรมการผูจ้ ดั การได้เสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล
นางสาวอาทิตยา กองพัฒน์พานิช อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
ไม่แสดงเหตุผลในการ ไม่ เห็นด้ วย รายนายสมพล ไชยเชาวน์ ด้วยคะแนนเสี ยง 200 เสี ยง
เมื่อตอบข้อซักถามแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
กรรมการ

เห็นด้วย
คะแนนเสี ยง

1. นายสมพล ไชยเชาวน์
2. นายสุกิจ จรัญวาศน์
3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

5,321,733
5,321,933
5,321,933

ร้อยละ

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

คะแนนเสี ยง

ร้อยละ

คะแนนเสี ยง

200
-

0.004

-

99.996
100
100
5/ วาระที่ 7......

ร้อยละ

-5วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2561
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีกบั สภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยมีรายนามดังนี้
รายชื่อ
เลขที่ใบอนุญาต
1. นางสุวมิ ล กฤติยาเกียรณ์
2982
และ / หรื อ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
5599
และ / หรื อ
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
7645
และ / หรื อ
4. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร
8125
ในปี 2561 นางสาวสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ จะเป็ นผูล้ งนามในรายงานการสอบบัญชีของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน ของ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และ / หรื อ มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอ
พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 จานวนเงิน 1,500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
2561
2560
%เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบทานงบการเงิน 3ไตรมาส
540,000
510,000
ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
760,000
650,000
ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุน ตามระดับ
ความเสี่ ยงสาหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด
200,000
200,000
รวม
1,500,000 1,360,000
10.29
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤติยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ / หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599
และ / หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ / หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 และ
อนุมตั ิค่าตอบแทนเป็ นเงิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 5,321,933
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ไม่มี
งดออกเสี ยง
ไม่มี
วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั เพือ่ พัฒนาให้
เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
6/ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ .................

-6ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องอื่นใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละ
เวลามาร่ วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

)

ลงชื่อ

บันทึก
(
นายสุกิจ จรัญวาศน์
)
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ

