เอกสารการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน
โปรดนาหนังสื อเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์ โค้ ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันที่ประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

งดแจกของชาร่ วย

ดาวน์โหลดรายงานประจาปี

เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับแนวทางทีห่ น่ วยงานกากับดูแลได้ รณรงค์ ให้ ลด/เลิก การแจกของชาร่ วยในการประชุม

ผู้ถือหุ้น อย่ างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดืม่ และของว่ าง ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่ าร่ วมประชุม
(1 ท่ าน ต่ อ 1 ชุด)
หน้า 1

ที่ จป. 002/2562
20 มีนาคม 2562
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 25
2. รายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบ QR Code และ URL
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริ ษทั เสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะ
8. แบบหนังสื อมอบฉันทะ
9. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 ครั้ งที่ บมจ. 26 ในวัน พุธที่ 24
เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้ องรั ชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ บมจ. 25 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมี
สาเนารายงานการประชุมปรากฏบน QR Code และ URL
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ บมจ. 25 เมื่อวัน ที่ 26 เมษายน
2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 เพือ่ ทราบ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ที่ปรากฏอยูใ่ น QR Code และ URL สรุ ป
สาระสาคัญดังนี้
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รายการ

2561

เบี ้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้จากการรับประกันภัย
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น
กาไรสุ ทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาท)

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

หน่ วย : บาท
เปลีย่ นแปลง %

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

(5.12)
3.87
3.15
34.23
(10.55)
(53.36)
(53.15)

เหตุที่ทาให้กาไรสุ ทธิ ลดลง 53.36% เนื่ องจากมีค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
เพิม่ ขึ้น 17.29 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 37.15
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ รับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 28 ที่กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดทางบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุด ณ รอบปี บัญชีซ่ ึงผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิ โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2561 ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
รายการ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
รายได้
- รายได้จากการรับประกันภัย
- รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
- รายได้อื่น
รวม
ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
- ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
รวม
กาไรก่อนภาษี
- รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาท)

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

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

เปลีย่ นแปลง %
(0.99)
8.55
(4.24)

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

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

3.15
(2.77)
(26.39)
0.96

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

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

10.43
(6.78)
5.98
(60.95)
(53.36)
(53.15)
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ด้วยบริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กับภาวะเศรษฐกิ จ และโครงการทางธุ ร กิ จของบริ ษ ัทในอนาคต การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2562
จึงได้มีมติให้เสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ บมจ. 26 พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี
2561 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นจานวน 12 ล้านหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 6 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงาน ปี 2561
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จานวน 12 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นจานวน 6 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์
ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เงินปั นผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2557 ถึงปี 2561
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิต่อหุน้
2.จานวนหุน้
3.เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุน้
4.รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่ องจาก
บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากธุรกิ จที่ ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจ และผลการ ดาเนินงานของบริ ษทั แล้วเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ตามอัตราที่เสนอ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนประจาปี
2562 ดังรายละเอียดเปรี ยบเทียบดังนี้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จกรรมการ

2562

2561

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

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

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

2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์

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

นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

2982
7645
5599
8125

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

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

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

-

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ

โปรดส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะกลับ คื น มายัง บริ ษ ัท ก่ อ นวัน ประชุ ม หรื อ ก่ อ นผู ้รั บ มอบฉั น ทะเข้า ร่ ว มประชุ ม
อนึ่ ง บริ ษ ัท จะก าหนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้น เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2562 และสิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล
ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

(นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร)
กรรมการบริ หาร

(นายสุกิจ จรัญวาศน์)
เลขานุการคณะกรรมการ
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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
2. นายสมพล
3. นางผุดผ่อง
4. นายวรยุทธ
5. นายพนธ์
6. นายกิตติพงศ์
7. นายสุกิจ

กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ไชยเชาวน์
อาสิ งสมานันท์
เจริ ญเลิศ
ฐิติพานิชยางกูร
จรัญวาศน์
จรัญวาศน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ มีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่ได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นให้มา
ประชุ ม แทน รวม 28 ราย นับ จ านวนหุ ้นที่ ถื อ 5,321,933 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 44.35% จากจานวนหุ ้น ที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
12,000,000 หุ ้น ซึ่ งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ บมจ. 25 โดย
ก่อนเข้าสู่ วาระการประชุ ม ประธานได้มอบให้ นายสุ กิจ จรั ญวาศน์ กรรมการผูจ้ ัดการ เป็ นผูแ้ นะนากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ าย
กฏหมายของบริ ษทั และผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่ วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี 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 ยงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงไป
หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
- ในแต่ละวาระหากไม่มีผใู ้ ดคัดค้านหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรื อคณะกรรมการ
เสนอ ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติ เห็นด้ วยหรืออนุมตั ิ
จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 24
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าวประการใดหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอขอแก้ไข ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ.24 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

หน้า 7

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

5,321,933
ไม่มี
ไม่มี

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 เพือ่ ทราบ
ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงาน
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุ ปว่า ในปี 2560 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 198.87 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ
5.95 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ 150.94 ล้านบาท
มีรายได้จากการรับประกันภัย 163.29 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 179.69 ล้านบาท ทาให้มีผลขาดทุนจากการรับ
ประกันภัย 16.40 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 30.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.90 หลังหักภาษีเงินได้บริ ษทั มีกาไร
สุทธิสาหรับปี 13.29 ล้านบาท หรื อกาไรต่อหุน้ 1.11 บาท ลดลงร้อยละ 47.64
ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 807.48 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน จานวน 3.77 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.47 มีหนี้สินรวม 205.43 ล้านบาท ลดลง 4.37 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.09 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีจานวนทั้งสิ้ น
602.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 คิดเป็ นมูลค่าหุน้ ละ 50.17 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (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 สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2560
ประธานขอให้ที่ป ระชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุ ลและงบกาไรขาดทุ น สาหรั บปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจาปี 2560 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มี ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามในวาระนี้อย่างไรหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

5,321,933
ไม่มี
ไม่มี

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล
ประธานได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าในปี 2560 บริ ษทั มีกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับปี หลังหักภาษีเงินได้จานวน 13.29
ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
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ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จานวน 12,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท เป็ นจานวนเงิน 12 ล้านบาท จากกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น 1.11
บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

5,321,933
ไม่มี
ไม่มี

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ัด การ แจ้ง ว่า การก าหนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ผ่ า นคณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ได้ผ่านการพิจ ารณาอย่างรอบคอบจากที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเที ย บอ้างอิ งจากธุ รกิ จที่ ใกล้เคี ยงกัน รวมถึ ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่ วมของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจาปี 2561 ดังรายละเอียดเปรี ยบเทียบตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมที่ ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้า
แล้วคือ
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จกรรมการ

2562

2561

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

20,000 / ครั้ง
15,000 / คน / ครั้ง
900,000 บาท โดยคานวณจากอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินปั นผลจ่าย โดยให้
ประธานกรรมการได้รับในอัตราสู ง
กว่ากรรมการร้อยละ 50

คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 / ครั้ง
20,000 / ครั้ง
- กรรมการ
15,000 / คน / ครั้ง
15,000 / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ มคี ่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ ้ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เป็ นอย่า งอื่ น ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ ค่ า เบี้ ยประชุ ม และค่ า บ าเหน็ จ
คณะกรรมการตามเสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

5,321,933
ไม่มี
ไม่มี

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

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 ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มี
จานวน 7 ท่าน และกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในปี นี้มีจานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสมพล ไชยเชาวน์
2. นายสุกิจ จรัญวาศน์
3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ ออก
ตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
กรรมการผูจ้ ดั การได้เสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล
นางสาวอาทิตยา กองพัฒน์พานิช อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทยไม่แสดงเหตุผล
ในการ ไม่ เห็นด้ วย รายนายสมพล ไชยเชาวน์ ด้วยคะแนนเสี ยง 200 เสี ยง
เมื่อตอบข้อซักถามแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
กรรมการ
1. นายสมพล ไชยเชาวน์
2. นายสุกิจ จรัญวาศน์
3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

เห็นด้ วย
คะแนนเสียง ร้ อยละ
5,321,733
99.996
5,321,933
100
5,321,933
100

ไม่ เห็นด้ วย
คะแนนเสียง ร้ อยละ
200
0.004
-

งดออกเสียง
คะแนนเสียง ร้ อยละ
-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2561
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก
ผูส้ 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
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นางสุวมิ ล กฤติยาเกียรณ์
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

เลขที่ใบอนุญาต
2982
5599
7645
8125

และ / หรื อ
และ / หรื อ
และ / หรื อ
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ในปี 2561 นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ จะเป็ นผูล้ งนามในรายงานการสอบบัญชีของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ท้ งั 4 ท่าน ของบริ ษทั สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรื อ มี
ส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอพิจารณาอนุมตั ิ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 อบ
บัญ ชี รั บอนุ ญ าต เลขที่ 2982 และ / หรื อ นางสาวสมจิ น ตนา พลหิ รั ญ รั ต น์ ผูส้ อบบัญชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 5599 และ / หรื อ
นายจุ ม พฏ ไพรรั ต นากร ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 7645 และ / หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มั่ง จิ ต ร ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ลขที่ 8125 แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 และอนุมตั ิค่าตอบแทนเป็ นเงิน
1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

5,321,933
ไม่มี
ไม่มี

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้น ซัก ถามหรื อ เสนอข้อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท เพื่ อ พัฒ นาให้
เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องอื่นใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ ได้สละเวลามาร่ วม
ประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

)

ลงชื่อ

บันทึก

(
นายสุ กิจ จรัญวาศน์
)
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด
ประวัติของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ
1. นายโสภณ กล้ วยไม้ ณ อยุธยา
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
สัดส่วนการถือหุน้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การเป็ นกรรมการในบริ ษทั
ช่วงเวลา 2551-ปั จจุบนั
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

67 ปี
153 ซอยสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
ไม่มีการถือหุน้
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 105/2008 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประธานกรรมการ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
11 ปี (แต่งตั้งเป็ นกรรมการ 17 มกราคม 2551)
กรรมการ
กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ น
คณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกัน
พิจารณาคุ ณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุ ณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฎิ บัติ ง านในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาแล้ว เห็ น ว่ า
นายโสภณ กล้ วยไม้ ณ อยุธยา มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการของบริ ษทั
ไม่มีประวัติการทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้
กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หาร ในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการประจาปี 2561

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
6/6 ครั้ง
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2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
สัดส่วนการถือหุน้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การเป็ นกรรมการในบริ ษทั
ช่วงเวลา 2549 – ปั จจุบนั

70 ปี
57/34 ซอยพหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรี ยฯ์ เขตบางเขน กทม.
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
ไม่มีการถือหุน้
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

13 ปี (แต่งตั้งเป็ นกรรมการ 22 กันยายน 2549)
กรรมการและกรรมการอิสระ
กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บริ ษ ัท ยัง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกัน
พิจารณาคุ ณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุ ณวุฒิ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฎิ บัติ ง านในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาแล้ว เห็ น ว่ า
นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็ น
ได้อย่างเป็ นอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

ไม่มีประวัติการทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้
กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั

เป็ นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯนิยาม
ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจาปี ในหมวดการกากับดูแลกิจการ

การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการประจาปี 2561

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
6/6 ครั้ง

หน้า 13

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
( ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

นิยามของกรรมการอิสระ
บริ ษทั กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดของบริ ษทั และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
กรรมการอิสระเข้าร่ วมในคณะกรรมการบริ ษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์คดั เลือกกรรมการบริ ษทั โดยคุณสมบัติของผูท้ ี่จะมาทา
หน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ /หรื อระเบี ยบที่ เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมี
คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทางานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันและมีความเป็ นอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดาเนิ นกิจการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการองค์กรให้มี
การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการ
อิสระคนหนึ่ งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ มีคุณสมบัติตามที่ กาหนด
ข้างต้นมาดารงตาแหน่ งแทน โดยกรรมการอิสระที่ เข้ามาเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการอิสระที่ตนแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551) ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุม บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ น กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของผูท้ ี่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย
(ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
หุ ้นส่ วน ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูท่ ้ งั ใน
ปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั แลไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผู ้
มีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วน
ที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ ้น
เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
เฉพาะในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
-------------------------------หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้อ 12. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) ลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่
คนลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนก็ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขาด
ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อน นับแต่วนั
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวน
หุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 29. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่
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น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3
วัน
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมไม่จาต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยจะจัดประชุม ณ ที่
อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 30. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้ามาร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และ
ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ ประชุ ม
หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึ่งมีหนึ่งเสี ยง
การออกเสี ย งลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ื อหุ ้น ไม่น้อยกว่า 5 คนร้ องขอและที่ ประชุ ม ลงมติ ใ ห้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้อ 32. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการ บุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี
ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีม่ สี ิทธิเข้ าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ สี ัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี
ชาวต่างประเทศ)ของผูร้ ับมอบอานาจ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้
ลงนามใน หนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้
ลงนามใน หนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตร ประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองรายชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
หมายเหตุ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะผ่อนผันการยืน่ แสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบอานาจที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลกรรมการทีบ่ ริษัทเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. นายสมพล ไชยเชาวน์
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

72 ปี
52/450 หมูบ่ า้ นเมืองเอก ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Texas University.
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่วนการถือหุน้
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา 2546-ปั จจุบนั
(มหาชน)
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

ไม่มีการถือหุน้
กรรมการ บริ ษทั นครหลวงแฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

ไม่มีประวัติการทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้
กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชี
ที่ปรึ กษากฎหมาย)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด
16 ปี (แต่งตั้งเป็ นกรรมการ 11 มีนาคม 2546)

ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/6 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
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2. นายสุ กจิ จรัญวาศน์
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

73 ปี
188 ซอยสุขมุ วิท 16 ถนนสุขมุ วิท เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
ปริ ญญาโท วิศวโครงสร้าง California State University at Long Beach
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 39/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่วนการถือหุน้
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
ประสบการณ์การเป็ นกรรมการในบริ ษทั
ช่วงเวลา 2517-ปั จจุบนั
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

21.36%
ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

ไม่มีประวัติการทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดย
ทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์ต่อบริ ษทั
การเข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
45 ปี (แต่งตั้งเป็ นกรรมการ 1 มกราคม 2517)

ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 6/6 ครั้ง
การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริ ษทั

เป็ นบิดา นายกิตติ จรัญวาศน์,

เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชี
ที่ปรึ กษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
เขียนที่......................................................................................................
วันที่..................เดือน...................................... .พ.ศ . ............................
1. ข้าพเจ้า................................................................................................................................................ สัญชาติ.....................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..............................ถนน............................................................................. ตาบล/แขวง.......................................................................................
อาเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด................................................................................ รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
2. เป็ นผูถ้ ื อหุ้นของ บริ ษทั จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)โดยถื อหุ ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม .............................................................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ..................................................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ์ ..............................................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................เสี ยง
3. ขอมอบฉันทะให้
(1) ..................................................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................
ถนน..........................................................................ตาบล/แขวง...............................................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(2) ..................................................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................
ถนน..........................................................................ตาบล/แขวง...............................................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(3) ..................................................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................
ถนน..........................................................................ตาบล/แขวง...............................................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
คนใดคนหนึ่ งเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้แ ทนของข้า พเจ้ า เพื่ อ เข้า ร่ วมประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้า ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น
ครั้งที่ บมจ. 26 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสาม
เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(............................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................................................)
ลงชื่อ..............................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................................................)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
เขียนที่....................................................................................................
วันที่..................เดือน...................................... พ.ศ .............................
1. ข้าพเจ้า................................................................................................................................................ สัญชาติ.....................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..............................ถนน............................................................................. ตาบล/แขวง.......................................................................................
อาเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด................................................................................ รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
2. เป็ นผูถ้ ื อหุ้นของ บริ ษทั จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)โดยถื อหุ ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม .............................................................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ..................................................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ์..............................................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................เสี ยง
3. ขอมอบฉันทะให้
(1) ..................................................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................
ถนน..........................................................................ตาบล/แขวง...............................................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(2) ..................................................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................
ถนน..........................................................................ตาบล/แขวง...............................................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(3) ..................................................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................
ถนน..........................................................................ตาบล/แขวง...............................................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
คนใดคนหนึ่ งเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่ อเข้า ร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น
ครั้งที่ บมจ. 26 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสาม
เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 เพือ่ ทราบ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าบาเหน็จและเบีย้ ประชุ มกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่ งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายโสภณ กล้ วยไม้ ณ อยุธยา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
5. การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
6. ในกรณี ที่ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ประชุมมีการพิจารณา หรื อลง
มติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติ มข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ั บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ มนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.......................................................................................)
ลงชื่อ......................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(......................................................................................)
หมายเหตุ

1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ั บมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่
บมจ. 26 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
----------------------------------------วาระที่ ....................เรื่ อง..................................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่.....................เรื่ อง...................................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่.....................เรื่ อง...................................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่.....................เรื่ อง...................................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่.....................เรื่ อง...................................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่..........................เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ............................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ..........................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ...........................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

หน้า 24

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
เขียนที่....................................................................................................
วันที่..................เดือน...................................... พ.ศ .............................
1. ข้าพเจ้า............................................................................................................................................... สัญชาติ.....................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..............................ถนน............................................................................. ตาบล/แขวง.......................................................................................
อาเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด ................................................................................ รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั .....................................................................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้นรวม..................................................................................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสี ยง ดังนี้
หุ้นสามัญ.............................................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ์........................................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................เสี ยง
2. ขอมอบฉันทะให้
(1) ..................................................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................
ถนน..........................................................................ตาบล/แขวง...............................................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(2) ..................................................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................
ถนน..........................................................................ตาบล/แขวง...............................................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(3) ..................................................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................
ถนน..........................................................................ตาบล/แขวง...............................................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ บมจ.26 ใน
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน
หุ้นสามัญ.....................................หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...................................เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ์................................หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...................................เสี ยง
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด................................................เสี ยง
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 24
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 เพือ่ ทราบ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าบาเหน็จและเบีย้ ประชุมกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
แต่ งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
5. การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น ไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
6. ในกรณี ที่ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลง
มติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ั บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ มนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบ ฉันทะ
ไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...............................................................................................)
ลงชื่อ...............................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..............................................................................................)
ลงชื่อ................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.............................................................................................)
หมายเหตุ
4. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้น ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
6. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะตามแนบ
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ถนนวิภาวดีรังสิต

ทางยกระดับอุตราภิมุข

สถานีพหลโยธิน

โรงเรี ยนปั ญจทรัพย์

สุขภัณฑ์เซ็นเตอร์

คลองบางซื่ อ

สน.สุทธิสาร

โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค

ถนนสุ ทธิ สารวินิจฉัย

ตลาดห้วยขวาง

สถานีลาดพร้าว

ไปศาลอาญา
รัชดา
แยกลาดพร้าวรัชดา

อุโมงค์หว้ ยขวาง

อุโมงค์สุทธิสาร

ถนนรัชดาภิเษก

รถไฟฟ้ าใต้ ดิน

ซอยรุ่ งเรื อง

ปั๊ มเชลล์

ทิศเหนือ

ถนนลาดพร้าว

บมจ.จรัญประกันภัย

บมจ.เลขที
จรัญ่ 401
ประกัถนนรั
นภัยชดาภิเษก
เขตห้เษก
วยขวาง
เลขทีแขวงสามเสนนอก
่ 408/1 ถนนรั ชดาภิ
กรุงเทพ 10320
แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วย
โทร 0-2276-1024
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2276-1024

ตึกโอลิมเปี ย

เมืองไทยประกันภัย

บุญถาวร

คลองบางซื่ อ

สถานีสุทธิสาร

สถานี รัชดาภิเษก

สถานีห้วยขวาง

บมจ.จรัญประกันภัย
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