
 

                     

 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  
ประจ าปี 2563 (คร้ังที ่27) 

บริษัท จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
วนัพุธ ท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. 

หอ้ง Le Lotus ชั้น 2 
โรงแรม สวิสโฮเตล็ กรุงเทพฯ รัชดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

งดแจกของช าร่วย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดร้ณรงคใ์ห ้ลด / เลิก การแจกของช าร่วยในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

แนวทางปฏบัิติในการเข้าร่วมประชุม 

ดว้ยความตระหนกัและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพ และความ
ปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) จึงขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาศึกษาท าความเขา้ใจ
และปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงแสดงในเอกสารน้ีอยา่งเคร่งครัด 

เพือ่ลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเน่ืองจากจ านวนน่ีน่ังมีจ ากดัจากการเว้นระยะห่างทางสังคม  
 ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง 
 ส่งค าถามล่วงหนา้และติดตามมติการประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 กรุณาใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกระบวนการและขั้นตอนการคดักรองโรค รวมถึงการให้ขอ้มูลในแบบแสดงขอ้มูลโดยไม่

ปิดบงัขอ้เทจ็จริง 

 จดัเตรียมและสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชุม 

 สอบถามค าถามและแสดงวธีิการเขียน โดยวธีิการเขียนลงในกระดาษค าถามเท่านั้น 

 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน ซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้มาในวนัประชุม 
 

 



 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 

 บริษทัมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดและความปลอดภยัของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม     
จึงขอแจง้มาตรการและซกัซอ้มความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี 

 1.   ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท แทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง (รายช่ือและรายละเอยีดตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 7) 

 2.   ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะส่งค าถามล่วงหนา้ สามารถกระท าไดผ้า่นช่องทางดงัน้ี 
 2.1  จดหมายอิเลก็ทรอนิคส์ท่ี charanins@charaninsurance.co.th 
 2.2   แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ โทร 02-276-1024 ต่อ 207 
 2.3   โทรสารหมายเลข 02-275-4919 

 3.   กรณีท่ีผูถื้อหุน้ยงัคงประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัขอความร่วมมือและขอท าความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุ้นถึง
แนวทางการด าเนินการจดัประชุมของบริษทั เพ่ือป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดงัน้ี 
 3.1   บริษทัจะจดัตั้งจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้มีความเส่ียง
หรือผูท่ี้มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษทัขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีมีความเส่ียง
ดงักล่าวเขา้ไปในห้องประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของ
บริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได)้ การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร 
 3.2   บริษทัขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม ส าหรับกรณีท่ีเป็นผูท่ี้
เดินทางไปหรือกลบัมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมถึงผู ้
ท่ีติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีเดินทางไปหรือกลบัจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 นอ้ยกวา่ 14 วนั หรือผูท่ี้มีไขห้รือมีอาการท่ีอาจสงสยัวา่จะเป็นไวรัส COVID-19 หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ 
 3.3   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบแสดงขอ้มูลเพ่ือการคดักรองโรค โดยจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มูล
ดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทางของท่าน 
 3.4   บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพืน้ที่ประชุม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่
กรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพือ่การคดักรองโรค  
 3.5   บริษทัเตรียมจดัการประชุมเพ่ือลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพ้ืนท่ีการประชุม โดยเวน้ระยะห่าง
ระหว่างบุคคล 2 เมตร ซ่ึงจะท าให้มีท่ีนั่งจ านวนจ ากดั ทั้ งน้ีบริษทัจะด าเนินการท าความสะอาดสถานท่ีจัดการประชุมก่อนเร่ิม
ประชุม และขอความร่วมมอืผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 3.6   ในวนัประชุมบริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะถามค าถามโดยวิธีเขียนค าถามใส่กระดาษเท่านั้น 
โดยสามารถมอบให้เจา้หนา้ท่ี ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟนโดยบริษทัจะจดัเตรียม
กระดาษและปากกาให้ และจะจดัการประชุมให้กระชบั ค าถามทุกค าถามท่ีไม่ไดต้อบในห้องประชุม จะแสดงค าตอบบนเวบ็ไซต์
ของบริษทัโดยเร็ว 
 3.7   บริษทังดการแจกอาหาร งดการใหบ้ริการชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจดัการ
ประชุมโดยเด็ดขาด เพ่ือลดความเส่ียงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 

 ทั้งน้ี หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคดักรองและการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 
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หนา้ท่ี 1 
 

ท่ี จป. 004/2563 

 7 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 
           บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี บมจ. 26 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1)                      
2.  รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและ
ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3)                   

3.   ขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระ 6) 
4.   นิยามกรรมการอิสระ 
5.   ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
6.   เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
7.   ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการท่ีบริษทัเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
8.   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
9.   แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เ รียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2563 คร้ัง ท่ี  บมจ. 27 ในวันพุธ                       
ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Le Lotus ช้ัน 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก              
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่บมจ. 26 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2562 
                  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี บมจ. 26 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 และได้
จดัท า รายงานการประชุมส่งให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน (คปภ.) และกระทรวง
พาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.charaninsurance.co.th โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1       
                  ความเห็นคณะกรรมการ  การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง เห็นควรเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี บมจ. 26 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

วาระที ่ 2     รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงาน ของบริษัทฯ  ในรอบปี 2562    
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 ท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่ีได้จัดส่งให้กับผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสาร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2)                   
สรุปสาระส าคญัได ้ดงัต่อไปน้ี  
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หนา้ท่ี 2 
 

                                         (หน่วย : บาท) 

รายการ 2562 2561 เปลีย่นแปลง (%) 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 414,856,166 188,682,947 119.87 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 272,735,651 156,781,639 73.96 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 289,704,407 168,427,473 72.01 
หกั ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 381,353,405 190,441,552 100.25 
ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั  (91,648,998) (22,014,079) (316.32) 
รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้น 53,964,139 27,703,996 94.79 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (31,050,936) 6,199,547 (600.86) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้   (2.59) 0.52 (598.08) 

 ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 

วาระที ่ 3    พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
                  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   เ พ่ื อให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญญั ติ บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  2535.มาตรา 112                            
ท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัท างบแสดงฐานทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 ซ่ึงสรุป
สาระส าคญัได ้ดงัต่อไปน้ี         

(หน่วย : บาท) 

รายการ 2562 2561 เปลีย่นแปลง(%) 

สินทรัพย ์ 900,350,349 799,505,524 12.61 
หน้ีสิน 371,788,424 222,998,494 66.72 
ส่วนของเจา้ของ 528,561,925 576,507,029 (8.32) 
รายได ้    

-  รายไดจ้ากการรับประกนัภยั  289,704,407 168,427,473 72.01 
-  รายไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิ   37,308,407 20,194,324 84.75 
-  รายไดอ่ื้น 16,655,732 7,509,672 121.79 

รวม 343,668,547 196,131,469 75.22 
ค่าใชจ่้าย    

-  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 335,126,399 147,144,278 127.75 
-  ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  46,227,005 43,297,273 6.77 

รวม 381,353,404 190,441,552 100.25 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (37,684,858) 5,689,918 (762.31) 

-  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 6,633,922 509,628 1,201.72 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (31,050,936) 6,199,547 (600.86) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (2.59) 0.52 (598.08) 
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 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้                                                                         

วาระที ่ 4    รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้บริษทั 
ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ตามก าหนดเดิม คือวนัจันทร์ ท่ี 27 เมษายน 2563 ได้ และเพื่อเป็นการลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนประชุมดงักล่าว คณะกรรมการบริษทั จึงไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 6 ลา้นบาทโดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร
ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามาถน าไปเครดิตภาษีไดท้ั้งจ านวน การจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิไดรั้บเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ซ่ึงบริษทั
ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ
คณะกรรมการบริษทัจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก               

ข้อมูลการเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 กบัปีทีผ่่านมาได้ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2562 

ปีทีน่ าเสนอ 
(การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล) 

ปี 2561 
ปีทีผ่่านมา 

1.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (2.59) 0.52 
2.  จ านวนหุน้ 12,000,000 12,000,000 
3.  เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.50 0.50 
4.  รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 6,000,000 6,000,000 
5.  สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) - 96.15 

วาระที ่ 5    พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 26 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั 

ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ 
 การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและ
ระมดัระวงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทาง
ธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษทัแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัตามอตัราท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติัตามอตัราเดิมเท่าปีท่ีผา่นมา                                                            
                ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563                     
ดงัรายละเอียดเปรียบเทียบ ดงัต่อไปน้ี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 2563 2562 

คณะกรรมการ   
เบีย้ประชุม   
-  ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง 
-  กรรมการ 15,000 บาท / คน / คร้ัง 15,000 บาท / คน / คร้ัง 
บ าเหน็จกรรมการ 300,000 บาท โดยค านวณจากอตัรา

ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้
ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูง
กวา่กรรมการร้อยละ 50 

300,000 บาท โดยค านวณจากอตัรา
ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้
ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูง
กวา่กรรมการร้อยละ 50 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน - - 
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ - - 
คณะกรรมการตรวจสอบ   

เบีย้ประชุม   

-  ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง 
-  กรรมการ 15,000 บาท / คน / คร้ัง 15,000 บาท / คน / คร้ัง 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ - - 
คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ไม่มค่ีาตอบแทนกรรมการ 

วาระที ่ 6    พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ      
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล     ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง
ในสาม ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้
 ในปี 2563 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน มีผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไวต้ามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัปรากฏในเอกสาร ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งทั้ง 2 ท่าน                 
มีรายนาม ดงัต่อไปน้ี       
 1.  นายวรยุทธ   เจริญเลศิ                       กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นายพนธ์      ฐิตพิานิชยางกูร               กรรมการบริหาร  

                คณะกรรมการบริษทัภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ย เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและขั้นตอนท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ 
ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ระหวา่งวนัท่ี 27 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 
21 กมุภาพนัธ์ 2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ   
  ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้
พิจารณากลัน่กรองถึงคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวติัการท างานท่ีโปร่งใส รวมถึงผล               
การปฏิบติังานแลว้วา่ มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งทั้ง 2 ท่าน ไดแ้ก่  1. นายวรยุทธ  เจริญเลิศ  และ 2. นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหน่ึง ประวติัของผู ้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสาร                              
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
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   ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายวรยุทธ  เจริญเลิศ 

ซ่ึงสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี
และไดน้ าประสบการณ์  ความรู้ ความสามารถพร้อมให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี
ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายพนธ์  ฐิตพิานิชยางกูร เป็นกรรมการบริหาร ท่ีมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประวติัการท างาน
ท่ีโปร่งใส 

วาระที ่ 7    พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล     เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบถึงผลการ
ปฏิบติังานท่ีผ่านมา ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563    
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทัฯ คือ บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงได้
ตรวจสอบบญัชีเป็นปีท่ี 8 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 มีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 
               1.   เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีกบัสภา
วชิาชีพบญัชี ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดงัน้ี 

ผู้สอบบัญชี 
เลขผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาต 
ประวตักิารเป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทฯ 

1.  นางสุวมิล       กฤตยาเกียรณ์ 2982 พ.ศ. 2561 -  ปัจจุบนั 

2.  นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร 7645 ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 

3.  นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน ์ 5599 พ.ศ. 2556 - 2560 

4.  นางสาวสุภาภรณ์   มัง่จิตร 8125 ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 

 ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 รายของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได ้เสียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อยา่งใด    
                   2.   เสนอพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 1,550,000 บาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 
  (หน่วย : บาท) 

 ค่าสอบบัญชี 
 2563 2562 เปลีย่นแปลง % 

1.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส                                                                     570,000 540,000 5.56 
2.  ค่าสอบบญัชีประจ าปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562                                                 780,000 760,000 2.63 
3.  ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง  

ส าหรับงวด 6 เดือนและปลายงวด                         
200,000 200,000 - 

4.  ค่าบริการอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าบริการทั้งส้ิน 1,550,000 1,500,000 3.33 
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 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จ านวน 4 ราย โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 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 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 และขออนุมติัค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,550,000 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 50,000 บาท หรือประมาณ 3.33% ของค่าสอบบญัชี ปี 2562 

วาระที ่ 8    พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี   
 ตามท่ีบริษทัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอวาระการประชุม และส่งค าถามล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอนท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต ์
ของบริษทั ระหวา่งวนัท่ี 27 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและส่งค าถาม
ล่วงหนา้         
 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯไดจ้ดัท า
แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุม ตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้กรุณา
แต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมคร้ังน้ีดว้ย โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ข ท่ีแนบมา ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
 หากท่านมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉันทะ บริษทัฯ              
ขอเรียนวา่มีกรรมการท่ีสามารถรับมอบฉนัทะจากท่าน ดงัตอ่ไปน้ี 

 1. นายสมพล   ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 2. นายสุกิจ       จรัญวาศน์    กรรมการผูจ้ดัการ 

 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายงับริษัทก่อนวนัประชุม หรือก่อนผู ้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม                

อน่ึง บริษทัจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 19 มถุินายน 2563 

 (นายสุกิจ  จรัญวาศน์) (นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู)        

     กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการคณะกรรมการ   กรรมการบริหาร                            
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น บมจ. จรัญประกนัภัย 
คร้ังที ่บมจ. 26 

วนัพุธที ่24 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ช้ัน 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

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

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 

 นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา     ประธานกรรมการ      ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

 ประธาน กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 3,624,684 หุ้น และ รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นให้มาประชุมแทนจ านวน 
10 ราย จ านวนหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 1,671,120 หุน้ รวม 25 ราย นบัจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 5,295,804 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 44 จากจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด  12,000,000  หุ้น ซ่ึงครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั จึงขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น               
คร้ังท่ี บมจ. 26 โดยก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานไดม้อบให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูแ้นะน ากรรมการ 
ผูบ้ริหารของบริษทั ฝ่ายกฎหมาย และผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมประชุม พร้อมกบัช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการออกเสียงเพ่ือลงมติ    

 กรรมการผูจ้ดัการ  แนะน ากรรมการและผูส้อบบญัชีของบริษทั  ดงัน้ี 

กรรมการ 
 1.  นายโสภณ   กลว้ยไม ้ณ อยธุยา  ประธานกรรมการ 
 2.  นายสมพล   ไชยเชาวน์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายวรยทุธ    เจริญเลิศ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 4.  นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 5.  นายพนธ์    ฐิติพานิชยางกรู  กรรมการบริหาร 
 6.  นายกิตติพงศ ์   จรัญวาศน ์   กรรมการบริหาร 
 7.  นายสุกิจ จรัญวาศน ์   กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ผู้สอบบัญชี 
 นายศิวชยั    โคมทองสถิตย ์   ผูส้อบบญัชีบริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 

 จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจ านวน 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและเป็นการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้น                  

ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                
และ / หรือ เสนอค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงไดแ้จง้            
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ 

ไซต์ของบริษทั ระหว่างวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง วนัท่ี 18 มีนาคม 2562  แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ 
 ประธานไดม้อบหมายให ้ นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงขั้นตอนการประชุมและวธีิปฏิบติัในการออก

เสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบ ดงัน้ี 

 1. การออกเสียงลงคะแนนผูถื้อหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นทั้ งหมดท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่โดยหน่ึงหุ้นถือ                  
เป็นหน่ึงเสียง                  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

 2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ และหากไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดท่ี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมตั ิตามท่ีเสนอ 
 3. ในการลงคะแนนเสียงหากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใดขอให้ท่านผู ้
ถือหุน้ กาเคร่ืองหมาย ในบตัรลงคะแนนแลว้ยกมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรมารวบรวมนบัคะแนนเสียงต่อไป ส าหรับท่านผูถื้อ
หุ้นท่ีออกเสียง เห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนเจ้าหน้าท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุมเพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสียงและเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
    4.  ในวาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 5.  ในวาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2562 ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือความโปร่งใส โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน
เช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 
 เม่ือช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี    

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่บมจ. 25  
 ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี บมจ. 25 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ซ่ึง
ปรากฏอยูบ่น QR Code และ URL และไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าวประการใด
หรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอขอแกไ้ข ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  
บมจ. 25 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย            5,295,804      เสียง คิดเป็นร้อยละ 100   
 ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 บตัรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 

วาระที ่2   รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561         
               ประธานไดม้อบให ้กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปว่า ในปี 2561 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 188.67 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน            
ร้อยละ 5.12 หลงัหักเบ้ียประกันภยัต่อและส ารองเบ้ียประกันภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ลว้ มีเบ้ียประกันภยัท่ีถือเป็นรายได ้                 
156.78 ลา้นบาท มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 168.43 ลา้นบาท หลงัหักค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 190.44 ลา้นบาท ท าให้มีผล
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั 22.01 ลา้นบาท มีรายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ่ื้น 27.70 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10.55 หลงัหักภาษี
เงินได ้ บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 6.20 ลา้นบาท หรือก าไรต่อหุ้น 0.52 บาท ลดลงร้อยละ 53.15 เหตุท่ีท าให้ก าไรสุทธิลดลง  
53.36% เน่ืองจากมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึน 17.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา               
ร้อยละ 37.15  
 ด้านฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 799.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.97              
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.99 มีหน้ีสินรวม 223 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 17.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.55 ส่วนของผูถื้อหุ้น มีจ านวน
ทั้ งส้ิน 576.51 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.24 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 48.04 บาท อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)                        
ณ 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 273 หรือเป็น 1.95 เท่า ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด 

 



หนา้ท่ี 9 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

 ประธานได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรือไม่ ซ่ึงได้
มอบหมายให ้นายสุกิจ  จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูถื้อ
หุน้ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. นายเอกชยั  พิพิธเวช  ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายไดข้องบริษทัส่วนใหญ่มาจากการลงทุน
แต่รายไดจ้ากการรับประกนัภยัของบริษทัมีผลขาดทุนต่อเน่ืองมา 2 ปีแลว้ บริษทัมีทรัพยสิ์นจ านวนมากและมีก าไรสะสม บริษทั
ควรจะจดัสรรจ านวนเงินเพ่ือเพ่ิมอตัราการจ่ายเงินปันผลใหม้ากข้ึน  
 -   นายสุกิจ  จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่ สาเหตุท่ีก าไรลดลง เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัมีค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึน 17.29 ลา้นบาท ส่วนเร่ืองการรับประกนัภยัในตลาดจะไดรั้บผลกระทบ
เหมือนกันทุกบริษทั เพราะในเดือนตุลาคม 2560 ส านักงาน คปภ.ไดป้ระกาศลดอตัราเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น และอตัราเบ้ีย
ประกนัภยับา้นอยูอ่าศยัลง 10-15 % ทุกภยัท่ีมีจ านวนเงินเอาประกนัภยัต ่ากวา่ 50 ลา้นบาท ส่วน 50 ลา้นบาทข้ึนไปไม่ก าหนดขั้นต ่า 
โอกาสท่ีบริษทัจะเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัมากข้ึนจะยากกวา่เดิม การแข่งขนัสูงมาก ส่วนการจดัสรรเงินเพ่ือเพ่ิมอตัราการจ่ายเงินปันผลขอ
ยกไปวาระท่ี 4 
                หลงัจากไดต้อบค าถามแลว้ ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2561 
 วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ จงึไม่ต้องมกีารลงมต ิ

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 
                 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแสดงฐานะทางการเงินดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี               
31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และ
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึง
ปรากฏอยูบ่น  QR Code  และ URL     
 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มี ผูถื้อหุน้ท่านใด จะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งไรหรือไม่   
 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอค าถามและแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  ทั้งน้ีระหวา่งการประชุมในวาระท่ี 3  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมเพ่ิมเติมจ านวน 1 ราย เป็นการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวนหุ้น 200 หุ้น รวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 26 ราย               
นบัจ านวนหุน้ได ้5,296,004 หุน้ จึงสรุปการนบัคะแนนในวาระท่ี 3 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

 เห็นดว้ย            5,234,404      เสียง คิดเป็นร้อยละ 99  
 ไม่เห็นดว้ย 61,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1 
 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 บตัรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิปันผลจาการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 ประธานไดม้อบให ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการ แจง้วา่ในปี 2561 บริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีหลงัหักภาษีเงินไดจ้ านวน 6.20 ลา้นบาท 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจ านวน 12,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท จากก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.52 บาท โดยก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562        
 ประธานได้สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรือไม่ ซ่ึงได้
มอบหมายให ้นายสุกิจ  จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูถื้อ
หุน้ สรุปไดด้งัน้ี 



หนา้ท่ี 10 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

 1. นายเอกชยั พิพิธเวช ผูรั้บมอบฉันทะ ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ ในปีหนา้คณะกรรมการบริษทัควรพิจารณาการ  
จ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึนมากกวา่ปีน้ี โดยน าเงินก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรมาจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้   
 - กรรมการผูจ้ดัการ เรียนว่าทางคณะกรรมการบริษทัจะรับขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นของท่านผูถื้อหุ้นไว้
พิจารณา   
 เม่ือตอบขอ้ซกัถามแลว้  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย            5,234,404      เสียง คิดเป็นร้อยละ 99 
 ไม่เห็นดว้ย 61,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1 
 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 บตัรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
                  ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม       
 กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั 
รวมถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราท่ีเสนอ ดงัรายละเอียดเปรียบเทียบตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ี ปรากฏอยู่บน                
QR Code และ URL คือ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2562 2561 

คณะกรรมการ 
       เบีย้ประชุม 
       - ประธานกรรมการ  
       - กรรมการ 
        

       บ าเหน็จ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ            
เบีย้ประชุม                         
-  ประธานกรรมการ                     
-  กรรมการ  

  
 

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

 

300,000 บาท โดยก าหนดจาก อตัราร้อยละ 
5 ของ เ งินปันผลจ่าย  โดยให้ประธาน
กรรมการไดรั้บในอตัราท่ีสูงกวา่กรรมการ 
ร้อยละ 50 
 

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

 
 

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

 

600,000 บาท โดยก าหนดจาก อตัราร้อยละ 
5 ของเ งินปันผลจ่าย โดยให้ประธาน
กรรมการไดรั้บในอตัราท่ีสูงกวา่กรรมการ 
ร้อยละ 50 

 
20,000 บาท / คร้ัง 

15,000 บาท / คน / คร้ัง 

      คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการลงทุน  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มค่ีาตอบแทนกรรมการ 

   ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าเบ้ียประชุมและค่าบ าเหน็จ
คณะกรรมการตามเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
 



หนา้ท่ี 11 
 

 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

 เห็นดว้ย            5,234,404      เสียง คิดเป็นร้อยละ 99 
 ไม่เห็นดว้ย 61,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1 
 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 บตัรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 

วาระที ่6   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการแจง้วา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้คณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน และไม่เกิน   
15 คน  และกรรมการจ านวน 1 ใน 3 ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ปัจจุบนัคณะกรรมการ
บริษทัมีจ านวน 7 ท่าน  และกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีน้ีมีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.  นายโสภณ    กลว้ยไม ้ณ อยธุยา กรรมการ  
2.  นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์ กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออก
ตามวาระทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  และประวติัของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยูใ่นหนงัสือเชิญประชุม
บน  QR Code  และ URL     
 กรรมการผูจ้ดัการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
 ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

กรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

1. นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา 

2. นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์

5,234,404 

5,234,404 

99 

98.83 

61,600 

61,800 

1 

1.17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
 ประธานไดม้อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 
 กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้วา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั
แลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  
จ ากดั ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีกบัสภาวชิาชีพ ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดงัน้ี   

 
 
 

 

 

 

 

รายช่ือ เลขทีใ่บอนุญาต  

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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 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

 ในปี 2562  นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ จะเป็นผูล้งนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทั ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ของ
บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
และ / หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั / ผูบ้ริหาร  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และเสนอพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 จ านวนเงิน 1,500,000  บาท   มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2562 2561 

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส   540,000 540,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 760,000 760,000 

ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง 
ส าหรับงวด  6 เดือน และปลายงวด  

200,000 200,000 

รวมค่าบริการทั้งส้ิน 1,500,000 1,500,000 

 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสงสยัจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ ง นางสุวิมล กฤติยาเกียรณ์    
ผูส้อบ บญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5599 และ / หรือ   
นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  
8125 แห่งบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 และอนุมติัค่าตอบแทนเป็นเงิน  
1,500,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย            5,234,404      เสียง คิดเป็นร้อยละ 99 
 ไม่เห็นดว้ย 61,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1 
 งดออกเสียง -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 
 บตัรเสีย -  เสียง คิดเป็นร้อยละ 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัเพ่ือพฒันาให้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
 1. ดร. ทรงวุฒิ  ไกรภสัสร์พงษ์  อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามเก่ียวกับ
รายไดก้ารลงทุนของบริษทัผา่นบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยห์รือไม่ 
 -   กรรมการผูจ้ดัการตอบวา่ บริษทัมีคณะกรรมการลงทุน  
 2. ดร. ทรงวฒิุ  ไกรภสัสร์พงษ ์ อาสาพิทักษสิ์ทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามวา่ บริษทัมี
นโยบายหรือแผนการต่อตา้นการคอรัปชัน่อยา่งไรบา้ง และมีนโยบายจะเขา้ร่วมกบั IOD หรือไม่ 
 -  นายศรชยั  แกว้รากมุข  ฝ่ายกฎหมายของบริษทั  เรียนว่า บริษทัเคยเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการคอรัปชัน่กบั
สมาคมประกนัวินาศภยัและส านกังาน คปภ. ปัจจุบนับริษทัไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัการทุจริตทั้งภายในและภายนอก ส่วน
การเขา้ร่วมกบั IOD บริษทัอยูร่ะหวา่งพิจารณา 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีไดส้ละเวลา
มาร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.15 น. 
  

 
                   (นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ อยธุยา)         
 ประธานท่ีประชุม 

 
                                 
            (นายสุกิจ   จรัญวาศน์)          ผูบ้นัทึกการประชุม 
    กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการคณะกรรมการ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

รายงานประจ าปี 2562  (Annual Report)  ในรูปแบบรหัสควิอาร์  (QR Code)  พร้อมงบแสดงฐานะการเงนิ   
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพจิารณาวาระที ่2 และวาระที ่3) 

 บริษทั  จรัญประกนัภยั  จ ากดั  (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี  2562  ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในการจดัเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลด รายงานประจ าปีผ่าน
ช่องทางดงัต่อไปน้ี 
 1.   สแกน QR Code โดยมขีั้นตอนดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QR Code 

รายงานประจ าปี 2562 

  ส าหรับระบบ iOS   (iOS 11 ขึน้ไป) 
 1) เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทมื์อถือ 
 2) สแกนท่ีสญัลกัษณ์ QR Code (ตามรูปดา้นบน) 
 3) หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลรายงานประจ าปี 
 หมายเหต ุ กรณีท่ีไม่มีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) บนโทรศพัทมื์อถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code 
 ผา่นแอปพลิเคชนั (Application) อ่ืน ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็นตน้ 

   ส าหรับระบบ (Android)   
 1)   เปิดแอปพลิเคชัน่ Line เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) แลว้เลือก QR Code 
 2) สแกนท่ีสญัลกัษณ์ QR Code (ตามรูปดา้นบน) แลว้กด Open เพื่อดูขอ้มูลรายงานประจ าปี 
 
 2.   เวป็ไซต์บริษัทฯ 
 ผูถื้อหุ้นสามารถเปิดดูรายงานประจ าปี 2562 (และรายงานประจ าปียอ้นหลงั 5 ปี) ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไดท่ี้ 

 http://www.charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/annualreport/ 
      
 

 
 
 
 

http://www.charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/annualreport/
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่6) 

ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ    
บริษัท  จรัญประกนัภัย  จ ากดั                                                                                                                

1.  นายวรยุทธ   เจริญเลศิ  

อายุ 70 ปี 

ที่อยู่ 2/2 ถนนสุขมุวิท 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ประวตัิการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, U.S.A.                                                                       
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of Delhi, India 

การถือหุ้นในบริษทัฯ 0.0017% 

ประวตัิการอบรม / สัมนา Director Accreditation Program (DCP) 45/2005 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 18 ปี (ต่อเน่ือง) 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหา กระบวนการคัด เ ลือกผู ้ด  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ ได้ผ่ าน
คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณา และมีกระบวนการ
กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึง
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฎิบติังาน 
ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายวรยุทธ  เจริญเลิศ                           
มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ของบริษทั ซ่ึงเป็นกรรมการ
อิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง                        

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้กระท าโดย
ทุจริตไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั
ในรอบ ปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม ปี 2562  -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คร้ัง 
-   เขา้ร่วมประชุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 คร้ัง 
-   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง                             
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่มี - 

นิยามกรรมการอสิระ เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่ าของ ส านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ               
นิยามดงักล่าวปรากฏในรายงานประจ าปีในหมวดการก ากบัดูแลกิจการ 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ - ไม่มี - 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น               
คร้ังที่ บมจ.27 

- ไม่มี - 

เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่มี - 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่6) 

 

 

2.  นายพนธ์   ฐิตพิานิชยางกูร  

อายุ 70 ปี 

ที่อยู่ 
69/144 หมู่บา้นเพอร์เฟ็คเพลส ซอย 20/5 ถนนรามค าแหง 164  
แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร  

ประวตัิการศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัพาณิชยการพระนคร 

การถือหุ้นในบริษทัฯ 1.17% 

ประวตัิการอบรม / สัมมนา  -   Director Accreditation Program (DCP) 10/2005 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

-   Insurance Management Development Program (IMDP) 7/1996 
จากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ กรรมการ 
บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 35 ปี  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ  

หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหา กระบวนการคัด เ ลือกผู ้ด  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ ได้ผ่ าน
คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณา และมีกระบวนการ
กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึง
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบติังาน  
ในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร มี
คุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้กระท าโดย
ทุจริตไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับ 
บริษทัในรอบ ปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม ปี 2562 -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5  คร้ัง 
-   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง                             
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่มี - 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ - ไม่มี - 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น               
คร้ังที่ บมจ.27  

- ไม่มี - 

เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่มี - 
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                   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4                                                                                                                                               
     ( ประกอบการพจิารณาวาระที ่6) 

   นิยามของกรรมการอสิระ 

 บริษทัก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษทัให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดของบริษทั และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี เป็นผูแ้ต่งตั้ง
กรรมการอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทั  
 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการบริษทัโดยคุณสมบติัของผู ้ ท่ีจะมาท า
หนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ /หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ โดยกรรมการอิสระจะมี
คุณวฒิุการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การท างานและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ประกอบกนัและมีความเป็นอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทิศทางการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการองคก์รให้มีการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป  ทั้งน้ีหากมีกรรมการอิสระ
คนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดขา้งตน้มา
ด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้มาเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระ
ท่ีตนแทน 
                 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 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็น กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั         
 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 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  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูท่ั้ งใน
ปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี      
 6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  แลไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้
อ  านาจควบคุม  หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ย
กวา่  2  ปี     
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4                                                                                                                                               
     ( ประกอบการพจิารณาวาระที ่6) 

 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่         
 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี
มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจการของบริษทั            
 9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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          ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

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)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (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 ให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้     

หมวดที ่5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 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 
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้มาร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 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 าเนินงานของบริษทั 
 ในรอบปีท่ีผา่นมา                    
 (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 าเนาบัตรประจ าตัวของผูม้อบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง 
 (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 
 1.2   ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  
 (ก)     หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
 (ข)     ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง 
 (กรณีชาวต่างประเทศ)ของผูรั้บมอบอ านาจ 

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

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ควรมีการ
รับรองรายช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

หมายเหตุ  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบอ านาจท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                     
ข้อมูลกรรมการทีบ่ริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  

1.  นายสมพล   ไชยเชาวน์ 
ที่อยู่ 52/450 หมู่บา้นเมืองเอก ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
วนั เดอืน ปีเกดิ 22 กนัยายน 2490 อายุ    73 ปี 
สัญชาติ ไทย สถานภาพ       สมรส 

ประวตัิการศึกษา  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Texas ADI University, U.S.A 
 -   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Texas ADI University, U.S.A 

ประวตัิการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)    
                                                -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 45/2005  

ต าแหน่ง / ประสบการณ์ท างาน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
 -  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 -   กรรมการ บริษทั นครหลวงแฟคตอร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในบริษทั / องค์กรอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 -   ไม่มีการด ารงต าแหน่งในบริษทั / องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 -  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2546) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 -  17 ปี (นบัแต่วนัท่ีแต่งตั้ง 11 มีนาคม 2546 – ปัจจุบนั) 

การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 - ไม่มีการถือหุ้น 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 -  ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
 -   ไม่มีการด ารงต าแหน่งในบริษทัดงักล่าว 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
 -   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ความสัมพนัธ์โดยการสมรสหรือความสัมพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบั

ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรของบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฏหมาย) 
 -   ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพดงักล่าว 

การเข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 

 -  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คร้ัง 
 -  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  6/6 คร้ัง 
 -   การเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ บมจ. 27 
 -   ส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน ๆ : ทุกวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี  ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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2.  นายสุกจิ  จรัญวาศน์ 
ที่อยู่ 188    ซอยสุขมุวิท 16 ถนนสุขมุวิท  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
วนั เดอืน ปีเกดิ 23 สิงหาคม 2489 อายุ    74 ปี 
สัญชาติ ไทย สถานภาพ     สมรส 

ประวตัิการศึกษา  -   ปริญญาโท วิศวโครงสร้าง California State University at Long Beach, U.S.A 
 -   ปริญญาตรี วิศวโครงสร้าง California State University at Long Beach, U.S.A 

ประวตัิการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)    
                                               -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 39/2005  

ต าแหน่ง / ประสบการณ์ท างาน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
 -   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)     
ต าแหน่งในบริษทั / องค์กรอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 -   ไม่มีการด ารงต าแหน่งในบริษทั / องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 -   กรรมการผูจ้ดัการ (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2517) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 -  46 ปี (นบัแต่วนัท่ีแต่งตั้ง 1 มกราคม 2517  – ปัจจุบนั) 

การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 -   21.95% 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 -  ไม่มีขอ้พิพาททางกฏหมายในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
 -   ไม่มีการด ารงต าแหน่งในบริษทัดงักล่าว 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
 -    เป็นคู่สมรส นางเอลิซาเบธ็  จรัญวาศน์ (ผูถื้อหุ้นรายใหญ่) 
 -    เป็นบิดา  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ และ นายกิตติ   จรัญวาศน์  (กรรมการ และผูบ้ริหาร) 

เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย) 
 -   ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพดงักล่าว 

การเข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม 

 -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5  คร้ัง    
 -   การเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ บมจ. 27 
 -   ส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน ๆ :  ทุกวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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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) ..........นายสมพล....ไชยเชาวน์................................................................... อาย ุ......73......ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ..........52/450............................ 
ถนน .............วิภาวดี.............................................. ต  าบล/แขวง ...............หลกัหก...................... อ  าเภอ/เขต...............เมือง.................................................... 
จงัหวดั .........ปทุมธานี.......................................... รหสัไปรษณีย ์......10210......... หรือ 
 ⃝ (3) ..........นายสุกจิ....จรัญวาศน์...................................................................... อาย ุ......74..... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ...........188................................ 
ถนน .............สุขมุวิท............................................ ต  าบล/แขวง ................คลองเตย.................... อ  าเภอ/เขต ............คลองเตย............................................... 
จงัหวดั .........กรุงเทพมหานคร.............................. รหสัไปรษณีย ์.....10110.......... หรือ 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น                                     
คร้ังท่ี บมจ. 27 ในวนัพุธ ท่ี 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 15.00 น. ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก                   
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 ⃝  วาระที่  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ บมจ. 26 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562  
    ⃝  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ⃝  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  ⃝ เห็นดว้ย           ⃝ ไม่เห็นดว้ย              ⃝ งดออกเสียง 

 ⃝  วาระที่  2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
  ⃝  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ⃝  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  ⃝ เห็นดว้ย           ⃝ ไม่เห็นดว้ย              ⃝ งดออกเสียง 

 ⃝ วาระที่  3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
  ⃝  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ⃝  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  ⃝ เห็นดว้ย           ⃝ ไม่เห็นดว้ย              ⃝ งดออกเสียง 

 ⃝ วาระที่  4  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  
  ⃝  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ⃝  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  ⃝ เห็นดว้ย           ⃝ ไม่เห็นดว้ย              ⃝ งดออกเสียง 
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 ⃝ วาระที่  5  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  ⃝  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ⃝  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  ⃝ เห็นดว้ย           ⃝ ไม่เห็นดว้ย              ⃝ งดออกเสียง 

 ⃝ วาระที่  6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
          ⃝  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ⃝  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  ⃝  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
  ⃝ เห็นดว้ย           ⃝ ไม่เห็นดว้ย              ⃝ งดออกเสียง 
  ⃝  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   1.  นายวรยุทธ   เจริญเลศิ 
  ⃝ เห็นดว้ย           ⃝ ไม่เห็นดว้ย              ⃝ งดออกเสียง 

  2.   นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู 
  ⃝ เห็นดว้ย           ⃝ ไม่เห็นดว้ย              ⃝ งดออกเสียง    

 ⃝ วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
  ⃝  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ⃝  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  ⃝ เห็นดว้ย           ⃝ ไม่เห็นดว้ย              ⃝ งดออกเสียง 

 ⃝ วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)  

  ⃝  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ⃝  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  ⃝ เห็นดว้ย           ⃝ ไม่เห็นดว้ย              ⃝ งดออกเสียง 

5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
6.  ในกรณีท่ีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
      
      ลงช่ือ.......................................................................................ผูม้อบฉนัทะ          
                                                                                                         (.......................................................................................) 
 
      ลงช่ือ......................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                       (.....................................................................................) 
 
      ลงช่ือ.......................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (......................................................................................) 

 

หมายเหตุ      1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะ หลายคนเพ่ือแยกการ
 ลงคะแนนเสียงได ้
                     2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                     3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 การมอบฉันทะในฐานะผู ้ถือหุ้นของบริษัท จรัญประกันภัย จ  ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น                    
คร้ังท่ี บมจ. 27 ใน วนัพุธ ท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขท่ี 204              
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 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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