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เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัพุธ ท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. 
ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม หอ้งรัชดา 2 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม                 ดาวน์โหลดรายงานประจ าปี  
 

 

 

 

 

 

งดแจกของช าร่วย  เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางทีห่น่วยงานก ากบัดูแลได้รณรงค์ให้ ลด/เลกิ การแจกของช าร่วยในการประชุม
ผู้ถือหุ้น อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ยงัคงจดัเคร่ืองดืม่ และของว่าง ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม                            
(1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดน าหนังสือเชิญประชุมซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ด 

มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัท่ีประชุม 
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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 

 

          ดว้ยคณะกรรมการบริษทัได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ 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 บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี บมจ. 25 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 โดยมี

ส าเนารายงานการประชุมปรากฏบน 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 % 
เบีย้ประกนัภยัรับรวม 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 าไรต่อหุน้ (บาท) 0.52 1.11 (53.15) 

 เหตุท่ีท าให้ก าไรสุทธิลดลง  53.36%  เน่ืองจากมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน
เพ่ิมข้ึน 17.29  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 37.15 
     ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้รับทราบ 

วาระที ่3    พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
                  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 112  และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 28 ท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัท างบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปี  ส้ินสุด ณ  รอบปีบญัชีซ่ึงผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา 
อนุมติั   โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการด 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 าไรต่อหุน้(บาท) 0.52 1.11 (53.15) 
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 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั
สอบบญัชี ดี ไอ  เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั      

                                                                      

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561  
              วตัถุประสงค์และเหตุผล  ดว้ยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 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  เงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัรา
การจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 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 าหนดค่าตอบแทนของบริษทัไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจาก
บริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทาง
ธุรกิจ และผลการ ด าเนินงานของบริษทัแลว้เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัตามอตัราท่ีเสนอ  
                  ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อนุมติัค่าตอบแทนประจ 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     ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ก าหนดให้คณะกรรมการมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 
คน และกรรมการจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปี ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมี
จ 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 คนไดแ้นบมาเพื่อพิจารณา ตามเอกสารส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

วาระที ่7    พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
                 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล     เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ 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 มีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 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  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิด 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 ้กรุณาแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมคร้ังน้ีดว้ย โดย
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 บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล                     
ในวนัพธุท่ี 20  มีนาคม 2562 
 

           
        

        

         

   (นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู)                    (นายสุกิจ  จรัญวาศน์) 
         กรรมการบริหาร               เลขานุการคณะกรรมการ 
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                                                                                      ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1 
                 (ประกอบการพจิารณาวาระที่ 1) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น  บมจ. จรัญประกนัภัย 
คร้ังที ่บมจ. 25 

วนัพฤหัสบดทีี ่26 เมษายน 2561 
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ช้ัน 2  อาคารโรงแรม  ห้องรัชดา 2  ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

                                                                                 ............................................... 

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 

 กรรมการทีเ่ข้าประชุม 
 1. นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา ประธานกรรมการ 

2. นายสมพล    ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ              
3. นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 
6. นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร                   
7. นายสุกิจ   จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ 

 นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ อยธุยา  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 
 ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บดัน้ีมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้ไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นให้มา
ประชุมแทน รวม  28  ราย นับจ านวนหุ้นท่ีถือ 5,321,933 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.35%  จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด  
12,000,000  หุ้น  ซ่ึงครบองค์ประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  จึงขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี บมจ. 25 โดย
ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม  ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ  จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ัดการ เป็นผูแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ฝ่าย
กฏหมายของบริษทั  และผูแ้ทนผูส้อบบญัชี  ท่ีเขา้ร่วมประชุม  พร้อมกบัช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการออกเสียงเพ่ือลงมติ  ดงัน้ี 
 -  ตามขอ้บงัคบับริษทั  ใหผู้ถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง    
 - เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ี  ไม่เห็นด้วย และ  
  งดออกเสียง  เท่านั้น  ยกมือเพ่ือขอบตัรลงคะแนนเสียง  โดยจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไป
  หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  
 - ในแต่ละวาระหากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน นอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการ
  เสนอ  ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้มีมติ  เห็นด้วยหรืออนุมตั ิ

จากนั้นประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามวาระการประชุม   ดงัน้ี 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  คร้ังที ่บมจ. 24  
 ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี บมจ. 24 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560   
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  และไดส้อบถามท่ีประชุมวา่  มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอแกไ้ขรายงานการประชุม
ดงักล่าวประการใดหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอขอแกไ้ข  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  บมจ.24   เม่ือวนัท่ี 
26  เมษายน 2560   ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี      
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    ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1 
                 (ประกอบการพจิารณาวาระที่ 1) 

 เห็นดว้ย           5,321,933       เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 

วาระที ่2   คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560  เพือ่ทราบ                       
 ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และไดม้อบให ้กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงาน
ผลการด าเนินงานในรอบปี  2560 
 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปวา่ ในปี 2560 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 198.87 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 
5.95 หลงัหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ลว้ มีเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้150.94 ลา้นบาท  
มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 163.29 ลา้นบาท หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 179.69 ลา้นบาท ท าใหมี้ผลขาดทุนจากการรับ
ประกนัภยั 16.40 ลา้นบาท มีรายไดจ้ากการลงทุน  และรายไดอ่ื้น 30.97 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.90 หลงัหกัภาษีเงินไดบ้ริษทัมีก าไร
สุทธิส าหรับปี 13.29 ลา้นบาท หรือก าไรต่อหุน้ 1.11 บาท ลดลงร้อยละ 47.64 
 ดา้นฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 807.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 3.77 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 มีหน้ีสินรวม 205.43 ลา้นบาท ลดลง 4.37 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.09 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ านวนทั้งส้ิน  
602.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.37 คิดเป็นมูลค่าหุน้ละ 50.17 บาท อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธนัวาคม 
2560 คิดเป็นร้อยละ 285 หรือเป็น 2.04 เท่าท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด  
   ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
 วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ  จงึไม่ต้องมกีารลงมต ิ

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 
 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ี                 
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และไดรั้บความเห็นชอบ              
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มี ผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามในวาระน้ีอยา่งไรหรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี        

 เห็นดว้ย       5,321,933          เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย                  ไม่มี        
   งดออกเสียง                ไม่มี 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานไดม้อบให ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ว่าในปี 2560 บริษทัมีก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีหลงัหักภาษีเงินไดจ้ านวน 13.29  
ลา้นบาท  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1 
                 (ประกอบการพจิารณาวาระที่ 1) 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน 12,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท จากก าไรสุทธิต่อหุ้น 1.11 
บาท  โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561  
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่   
               ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย        5,321,933        เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย   ไม่มี                                       
 งดออกเสียง  ไม่มี                                      

วาระที ่5   พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ ัดการ แจ้งว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ 
ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกัน รวมถึง
ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจ าปี 2561 ดงัรายละเอียดเปรียบเทียบตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมท่ี ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้
แลว้คือ 

           องค์ประกอบค่าตอบแทน 2562 2561 

คณะกรรมการ   
          เบีย้ประชุม   
           -  ประธานกรรมการ 
           -  กรรมการ 

20,000 / คร้ัง 
15,000 / คน / คร้ัง 

20,000 / คร้ัง 
15,000 / คน / คร้ัง 

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

900,000 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 

  ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีท่านผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
 ไม่มีผู ้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท่ีประชุมมีมติอนุมัติค่าเบ้ียประชุมและค่าบ าเหน็จ
คณะกรรมการตามเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

   



   หนา้  10 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1 
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 เห็นดว้ย      5,321,933          เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 

วาระที ่6   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการแจง้วา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน
และกรรมการจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมี
จ านวน 7 ท่าน  และกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในปีน้ีมีจ านวน 3  ท่าน ไดแ้ก่ 
 

  1.  นายสมพล  ไชยเชาวน์          กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    
  2.  นายสุกิจ  จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ      
  3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์  กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออก
ตามวาระทั้ง  3  ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  และประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่านไดส่้งใหท่้านผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
         กรรมการผูจ้ดัการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
 นางสาวอาทิตยา กองพฒัน์พานิช อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ผูรั้บมอบจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไม่แสดงเหตุผล           
ในการ ไม่เห็นด้วย รายนายสมพล  ไชยเชาวน์  ดว้ยคะแนนเสียง 200 เสียง  
 เม่ือตอบขอ้ซกัถามแลว้ ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

กรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 
1. นายสมพล  ไชยเชาวน์ 
2. นายสุกิจ  จรัญวาศน ์
3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์

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

99.996  
100 
100 

200 
- 
-  

 0.004 
    

- 
- 
- 

 

วาระที ่7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการ แจง้วา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือก
ผูส้อบบญัชีของบริษทัใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  
จ ากดั ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีกบัสภาวชิาชีพ ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดงัน้ี  

               รายช่ือ                                          เลขท่ีใบอนุญาต 
1. นางสุวมิล  กฤติยาเกียรณ์                    2982   และ / หรือ 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์  5599  และ / หรือ  
3. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร   7645  และ / หรือ 
4. นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร   8125 
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ในปี 2561 นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์  จะเป็นผูล้งนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทั ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ของบริษทัสอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือ รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  และ / หรือ มี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทั /  ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และเสนอพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561  
จ านวนเงิน 1,500,000  บาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
                                                                                                                   2561                 2560             %เพ่ิม (ลด) 

ค่าสอบทานงบการเงิน  3ไตรมาส                                                      540,000        510,000                  - 
ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561                           760,000            650,000                  - 
ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุน ตามระดบั 

            ความเส่ียงส าหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด                       200,000           200,000                 - 
           รวม             1,500,000         1,360,000             10.29  
      

 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวิมล  กฤติยาเกียรณ์ ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5599  และ / หรือ                      
นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต                 
ลขท่ี  8125 แห่งบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 และอนุมติัค่าตอบแทนเป็นเงิน  
1,500,000  บาท  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย      5,321,933           เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 

วาระที ่8   เร่ืองอืน่ ๆ 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือพัฒนาให้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน            
 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วม
ประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
                                                                                                                     

      ลงช่ือ   ประธานท่ีประชุม 
                                                                             (      นายโสภณ   กลว้ยไม ้  ณ อยธุยา       )          
                                                                                                                                                                                                    

                                          ลงช่ือ                                           บนัทึก 
                                                                              (             นายสุกิจ   จรัญวาศน์                   ) 
                                                                                      กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ                                                                                                                                                                        
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  ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
(ประกอบการพจิารณาวาระ 6) 

บริษัท  จรัญประกนัภัย  จ ากดั                                                                                                                 
ประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

1.   นายโสภณ  กล้วยไม้  ณ  อยุธยา           
       อาย ุ 67 ปี 
      ท่ีอยู ่ 153 ซอยสามเสน 1 แขวงวดัสามพระยา  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร          
      วฒิุการศึกษา ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
      สดัส่วนการถือหุน้  ไม่มีการถือหุน้          
      การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)   
  รุ่นท่ี 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
      ประสบการณ์การเป็นกรรมการในบริษทั          
 ช่วงเวลา 2551-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)                                                       
      จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ                   11 ปี (แต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 มกราคม 2551) 
      ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ       
      หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ไม่ไดผ้า่น
  คณะกรรมการสรรหาเน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนั
  พิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ  
  ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการ
  ปฎิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว เห็นว่า                  
  นายโสภณ  กล้วยไม้ ณ อยุธยา  มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการของบริษทั       

      คุณสมบติัตอ้งหา้ม  ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได ้
  กระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
  ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืน     
      ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั      ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน  

 การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  ไม่เป็น     
      เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น     
      จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการประจ าปี 2561 6/6   คร้ัง     
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
(ประกอบการพจิารณาวาระ 6) 

2.   นางผดุผ่อง  อาสิงสมานันท์         
      อาย ุ 70 ปี 
      ท่ีอยู ่  57/34 ซอยพหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรียฯ์ เขตบางเขน  กทม.               
       วฒิุการศึกษา ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ   
      สดัส่วนการถือหุน้ ไม่มีการถือหุน้ 
      การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)   
 รุ่นท่ี 2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประสบการณ์การเป็นกรรมการในบริษทั         
      ช่วงเวลา 2549 – ปัจจุบนั                                                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                            
  บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 13 ปี (แต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 กนัยายน 2549)                                                                                                    
       ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง              กรรมการและกรรมการอิสระ    
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา                    กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ไม่ได้ผ่าน                                                                       
  คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทย ังไม่มีการแต่งตั้ ง                                                                       
  คณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนั                                                                      
  พิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ                                                                       
  ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
  ปฎิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว เห็นว่า                                                                     
  นางผดุผ่อง  อาสิงสมานันท์   มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็น
  กรรมการของบริษทัซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็น
  ไดอ้ยา่งเป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

   คุณสมบติัตอ้งหา้ม  ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได ้
  กระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้
  ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา                                     

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน         
  ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั   ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน                     
                 
 นิยามกรรมการอิสระของบริษทั                                       เป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์นิยาม 
  ดงักล่าวปรากฏในรายงานประจ าปีในหมวดการก ากบัดูแลกิจการ     
   
   การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                ไม่เป็น     
   เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น     
   จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการประจ าปี 2561   6/6  คร้ัง     
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     ( ประกอบการพจิารณาวาระที่ 6) 

   นิยามของกรรมการอสิระ 

 บริษทัก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดของบริษทั  และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย  3  คน  คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้ง
กรรมการอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทั  
 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการบริษทัโดยคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาท า
หนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ /หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมี
คุณวฒิุการศึกษา  ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  ประสบการณ์การท างานและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ประกอบกนัและมีความเป็นอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็น ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทิศทางการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการองคก์รให้มี
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป  ทั้งน้ีหากมีกรรมการ
อิสระคนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด
ขา้งตน้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้มาเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการอิสระท่ีตนแทน 
                 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551)  ดงัน้ี  
 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย                 
 2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุม บริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี             
 3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส 
นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็น กรรมการ  ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั        
 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั   ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่  2  ปี          
 5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย 
(ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือ
หุ้นส่วน ของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูท่ั้งใน
ปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่  2  ปี      
 6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  แลไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั  ผู ้
มีอ  านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่
นอ้ยกวา่  2  ปี              
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 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่         
 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั  หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน   ลูกจา้ง  พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้น
เกินร้อยละ  1  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
ท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั            
 9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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ข้อบงัคบั 
ของ 

บริษัท  จรัญประกนัภัย  จ ากดั (มหาชน) 
เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

-------------------------------- 

หมวดที ่4 
                                                                                           คณะกรรมการ 

 ขอ้ 12.  ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 ขอ้ 13.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้ งหมดตาม (1) ลงคะแนนเสียงให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ี
คนลงคะแนนโดยวธีิการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได ้
(3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด 

 ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ
ท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3                                                                                                                                                   
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้     

หมวดที ่5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1 ใน 5  ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลใน
การท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 
เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้      
 ขอ้ 29.   ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี  วนั เวลาระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมติั  หรือเพ่ือพิจารณา  แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่ 
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นอ้ยกวา่  7 วนั ก่อนวนัประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนั                            
 สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมไม่จ าตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั โดยจะจดัประชุม ณ ท่ี
อ่ืนใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 ขอ้ 30. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้มาร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และ
ใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองค์
ประชุม 
 ขอ้ 31.   ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่หุน้หน่ึงมีหน่ึงเสียง 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
 ขอ้ 32.   มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีปกติ  ให้ถือเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

                                (ค)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
   การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการ บุคคลอ่ืน โดยมี 
   วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั                                                                                                                                                      
 ขอ้ 33.   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท าดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี
ท่ีผา่นมา                     
(2) พิจารณาอนุมติังบดุล                                 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร                          
(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ                      
(5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี                                               
(6) กิจการอ่ืน ๆ                                                                                            
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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 

1.  บุคคลธรรมดา  
 1.1   ผู้ถือหุ้นทีม่สัีญชาตไิทย  
  (ก)   บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
  (ข)   ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 
 1.2   ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  
  (ก)    หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
   (ข)    ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
ชาวต่างประเทศ)ของผูรั้บมอบอ านาจ 

2.  นิตบุิคคล  
 2.1   นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย  
  (ก)    ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์
  (ข)    ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีได้
ลงนามใน หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
 2.2   นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ  
  (ก)     ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
                               (ข)    ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีได้
ลงนามใน หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัร ประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองรายช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
 
หมายเหตุ  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบอ านาจท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                     
ข้อมูลกรรมการทีบ่ริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ                              

1.   นายสมพล  ไชยเชาวน์   
อาย ุ     72  ปี 
ท่ีอยู ่     52/450 หมู่บา้นเมืองเอก ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
วฒิุการศึกษา    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Texas University. 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
     รุ่นท่ี 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

สดัส่วนการถือหุน้    ไม่มีการถือหุน้ 
ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน   กรรมการ  บริษทั นครหลวงแฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา  2546-ปัจจุบนั   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั  16 ปี  (แต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 มีนาคม 2546) 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม    ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได ้
     กระท าโดยทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ 
     ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให-้ 
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั         ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/6  คร้ัง 
     เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  3/4  คร้ัง 
     การเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561   
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ของบริษทั    ไม่เป็น 
เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี 
ท่ีปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
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2.   นายสุกจิ   จรัญวาศน์      
อาย ุ     73  ปี 
ท่ีอยู ่     188 ซอยสุขมุวทิ 16 ถนนสุขมุวทิ  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
วฒิุการศึกษา    ปริญญาโท  วศิวโครงสร้าง  California State University at Long Beach 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
     รุ่นท่ี 39/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

สดัส่วนการถือหุน้    21.36% 
ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน   ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
ประสบการณ์การเป็นกรรมการในบริษทั  
ช่วงเวลา 2517-ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั  45 ปี  (แต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2517) 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม    ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดย 
     ทุจริต และไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
     กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให-้ 
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยขน์ต่อบริษทั         ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  6/6  คร้ัง 
     การเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561   
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ของบริษทั    เป็นบิดา   นายกิตติ  จรัญวาศน์,       นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์ 

เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี 
ท่ีปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

                                   เขียนท่ี......................................................................................................  
      วนัท่ี..................เดือน...................................... .พ.ศ . ............................ 

1.  ขา้พเจา้................................................................................................................................................ สญัชาติ..................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน............................................................................. ต  าบล/แขวง.......................................................................................  
อ าเภอ/เขต.......................................................................จงัหวดั................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.......................................  
2.  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  จรัญประกนัภยั  จ  ากดั (มหาชน)โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม .............................................................................หุ้น                                                                          
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงัน้ี 
      หุ้นสามญั..................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสียง 
3.  ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) ..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
 (2) ..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
 (3) ..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเ พ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น                                 
คร้ังท่ี บมจ. 26 ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562   เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค  ชั้น  2  อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสาม
เสนนอก   เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
      ลงช่ือ.............................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
              (............................................................................)  

      ลงช่ือ.............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                             (............................................................................)  

ลงช่ือ.............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                                                                                                   (............................................................................)  

ลงช่ือ..............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                                                                                                  (............................................................................) 
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                                      (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

        หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

            เขียนท่ี.................................................................................................... 
      วนัท่ี..................เดือน...................................... พ.ศ ............................. 

1.  ขา้พเจา้................................................................................................................. ............................... สญัชาติ..................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน............................................................................. ต  าบล/แขวง........................................................................ ............... 
อ าเภอ/เขต.......................................................................จงัหวดั................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.......................................  
2.  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  จรัญประกนัภยั  จ  ากดั (มหาชน)โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม .............................................................................หุ้น                                                                          
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง ดงัน้ี 
      หุ้นสามญั..................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสียง 
3.  ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) ..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
 (2) ..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
 (3) ..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพ่ื อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น                                     
คร้ังท่ี  บมจ. 26  ในวนัพธุท่ี  24 เมษายน 2562  เวลา 15.00 น.  ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค   ชั้น 2  อาคารโรงแรม  ห้องรัชดา 2  ถนนรัชดาภิเษก แขวงสาม
เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

                     วาระที่  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ บมจ. 25  เมื่อวนัที่ 26 เมษายน  2561  
                    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

   วาระที่  2  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561  เพือ่ทราบ 

                 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

   วาระที่  3  พจิารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
                (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                 เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

   วาระที่  4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
               (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง     
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 วาระที่  5  พจิารณาอนุมัติค่าบ าเหน็จและเบีย้ประชุมกรรมการ 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง    

                     วาระที่  6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
                   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
         1.   นายโสภณ  กล้วยไม้  ณ อยุธยา 
                                                                   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

       2.    นางผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์ 

                                          เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

    วาระที่  7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562  

          (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                               เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

   วาระที่  8  เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)  

           (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
6.  ในกรณีท่ีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
      
      ลงช่ือ...................................................................................... .ผูม้อบฉนัทะ          
                                                                                                         (.......................................................................................) 
 
      ลงช่ือ......................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                       (.....................................................................................) 
 
      ลงช่ือ.......................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (......................................................................................) 

หมายเหตุ      1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะ
 หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
                     2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                     3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
 การมอบฉันทะในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
บมจ. 26 ในวนัพธุท่ี 24  เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค  ชั้น 2 อาคารโรงแรม หอ้งรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------------------------- 
 
วาระท่ี ....................เร่ือง.................................................................................................................................................. 

               (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

           เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง    

วาระท่ี.....................เร่ือง................................................................................................................................................... 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง      

วาระท่ี.....................เร่ือง................................................................................................................................................... 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง    

วาระท่ี.....................เร่ือง................................................................................................................................................... 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง     

วาระท่ี.....................เร่ือง................................................................................................................................................... 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง    

วาระท่ี..........................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
              ช่ือกรรมการ............................................................................................................ 

             เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง    
             ช่ือกรรมการ.......................................................................................................... 

             เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง    
             ช่ือกรรมการ........................................................................................................... 

             เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง    
            ช่ือกรรมการ............................................................................................................ 

             เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 

และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

           เขียนท่ี.................................................................................................... 
      วนัท่ี..................เดือน...................................... พ.ศ ............................. 

1.   ขา้พเจา้............................................................................................................................................... สญัชาติ........... .......................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน............................................................................. ต  าบล/แขวง.................................................................................... ... 
อ าเภอ/เขต.......................................................................จงัหวดั................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.......................................  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั..................................................................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................................................................................หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................เสียง ดงัน้ี 
  หุ้นสามญั.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธ์ิ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสียง 
2.   ขอมอบฉนัทะให ้
 (1) ..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
 (2) ..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
 (3) ..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  บมจ.26 ใน
วนัพธุท่ี 24  เมษายน 2562   เวลา 15.00 น.  ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค   ชั้น 2   อาคารโรงแรม  ห้องรัชดา 2  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก   
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

3.    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน 
 หุ้นสามญั.....................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.................. ................เสียง 
                     รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด................................................เสียง 

4.   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที่  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่  บมจ. 24 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 

                                     วาระที่  2  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 เพือ่ทราบ  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง                                                       
                                    วาระที่  3  พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
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        วาระที่  4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง       
 วาระที่  5  พจิารณาอนุมัติค่าบ าเหน็จและเบีย้ประชุมกรรมการ 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง   
                                    วาระที่  6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                                                แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
                                                                การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1.  นายโสภณ  กล้วยไม้  ณ อยุธยา 
 เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                                                                 2.  นางผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์ 
 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง                                                                     
                                    วาระที่  7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง  
                                    วาระที่  8  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 

5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกตอ้งและ   
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
6.  ในกรณีท่ีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม   ขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ 
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบ ฉันทะ
ไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
     ลงช่ือ................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                                    (...............................................................................................) 
     ลงช่ือ...............................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                   (..............................................................................................) 
     ลงช่ือ................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                    (.............................................................................................) 
      
   หมายเหตุ    
 4.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผูรั้บมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 5.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 6.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 



   หนา้  27 
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