หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2563 (ครั้งที่ 27)
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.
ห้อง Le Lotus ชั้น 2
โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดา
แนวทางปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม
ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุ ขภาพ และความ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน กรุ ณาศึกษาทาความเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่ งครัด

เพือ่ ลดความเสี่ ยงต่ อการแพร่ ระบาดของโรคและเนื่องจากจานวนนี่นั่งมีจากัดจากการเว้นระยะห่ างทางสั งคม
 ขอความร่ วมมือท่านผูถ้ ือหุ ้นกรุ ณามอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ และ / หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ ของบริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง
 ส่ งคาถามล่วงหน้าและติดตามมติการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากท่ านประสงค์ เข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
 กรุ ณาให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ขอ้ มูลในแบบแสดงข้อมูลโดยไม่
ปิ ดบังข้อเท็จจริ ง
 จัดเตรี ยมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุม
 สอบถามคาถามและแสดงวิธีการเขียน โดยวิธีการเขียนลงในกระดาษคาถามเท่านั้น
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

งดแจกของชาร่ วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด / เลิก การแจกของชาร่ วยในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่ า 2019
บริ ษทั มีความตระหนักและห่ วงใยต่อความเสี่ ยงของการแพร่ ระบาดและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุม
จึงขอแจ้งมาตรการและซักซ้อมความเข้าใจมายังผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉั นทะให้ กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผู้จัดการของบริ ษัท แทนการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7)
2. ผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้า สามารถกระทาได้ผา่ นช่องทางดังนี้
2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ charanins@charaninsurance.co.th
2.2 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-276-1024 ต่อ 207
2.3 โทรสารหมายเลข 02-275-4919
3. กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ยังคงประสงค์เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ขอความร่ วมมือและขอทาความเข้าใจมายังผูถ้ ือหุ ้นถึง
แนวทางการดาเนินการจัดประชุมของบริ ษทั เพื่อป้ องกันและลดโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
3.1 บริ ษทั จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิ บตั ิของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตรวจพบผูท้ ี่ มีความเสี่ ยง
หรื อผูท้ ี่มีอาการเกี่ ยวกับทางเดินหายใจ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นที่มีความเสี่ ยง
ดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของ
บริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
3.2 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุ ญาตให้ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม สาหรั บกรณี ที่เป็ นผูท้ ี่
เดินทางไปหรื อกลับมาจากต่างประเทศ หรื อมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน รวมถึงผู ้
ที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรื อกลับจากต่างประเทศ หรื อมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 น้อยกว่า 14 วัน หรื อผูท้ ี่มีไข้หรื อมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัส COVID-19 หรื อมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
3.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค โดยจะต้องไม่ปกปิ ดข้อมูล
ด้านสุขภาพหรื อประวัติการเดินทางของท่าน
3.4 บริษัทขอสงวนสิ ทธิไม่ ให้ เข้ าบริเวณพืน้ ที่ประชุ ม สาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุ มที่ไม่ ผ่านการคัดกรองหรื อไม่
กรอกข้ อมูลในแบบแสดงข้ อมูลเพือ่ การคัดกรองโรค
3.5 บริ ษทั เตรี ยมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยเว้นระยะห่ าง
ระหว่างบุคคล 2 เมตร ซึ่ งจะทาให้มีที่นั่งจานวนจากัด ทั้งนี้ บริ ษทั จะดาเนิ นการทาความสะอาดสถานที่ จัดการประชุมก่ อนเริ่ ม
ประชุม และขอความร่ วมมือผู้เข้ าร่ วมประชุมเตรียมหน้ ากากอนามัยและสวมใส่ ตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
3.6 ในวันประชุมบริ ษทั ขอให้ผถู ้ ือ หุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะถามคาถามโดยวิธีเขียนคาถามใส่ กระดาษเท่านั้น
โดยสามารถมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรื อภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟนโดยบริ ษทั จะจัดเตรี ยม
กระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คาถามทุกคาถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม จะแสดงคาตอบบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั โดยเร็ ว
3.7 บริ ษทั งดการแจกอาหาร งดการให้บริ การชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริ เวณจัดการ
ประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ ยงของการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส
ทั้งนี้ หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจานวนมากหรื อมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิ ดความล่าช้าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่ จป. 004/2563
7 กรกฎาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 26 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระ 6)
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริ ษทั เสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะ
8. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
9. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม

ด้ว ยคณะกรรมการบริ ษัท ได้มี ม ติ ใ ห้ เ รี ยกประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 ครั้ งที่ บมจ. 27 ในวั น พุ ธ
ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้ อง Le Lotus ชั้ น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รั ชดา เลขที่ 204 ถนนรั ชดาภิเษก
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ บมจ. 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้
จัดทา รายงานการประชุมส่ งให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงาน (คปภ.) และกระทรวง
พาณิ ชย์ภายในเวลาที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้งเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.charaninsurance.co.th โดยมี
สาเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ที่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ใน
รู ปแบบรหัสคิ วอาร์ (QR Code) ที่ ได้จัดส่ งให้กับผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้ งนี้ ปรากฏในเอกสาร (สิ่ งที่ส่ งมาด้ วย 2)
สรุ ปสาระสาคัญได้ ดังต่อไปนี้

หน้าที่ 1

(หน่ วย : บาท)

รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้จากการรับประกันภัย
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้

2562

2561

เปลีย่ นแปลง (%)

414,856,166
272,735,651
289,704,407
381,353,405
(91,648,998)
53,964,139
(31,050,936)
(2.59)

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

119.87
73.96
72.01
100.25
(316.32)
94.79
(600.86)
(598.08)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่ อให้ เ ป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535.มาตรา 112
ที่กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดทางบแสดงฐานทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุ ด ณ รอบปี บัญชี ซ่ ึ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแล้ว และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในการ
ประชุ ม สามัญ ประจ าปี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ โดยแสดงฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ในปี 2562 ซึ่ ง สรุ ป
สาระสาคัญได้ ดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)

รายการ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
รายได้
- รายได้จากการรับประกันภัย
- รายได้จากเงินลงทุนสุทธิ
- รายได้อื่น
รวม
ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
- ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
รวม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
- รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้

2562

2561

เปลีย่ นแปลง(%)

900,350,349
371,788,424
528,561,925

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

12.61
66.72
(8.32)

289,704,407
37,308,407
16,655,732
343,668,547

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

72.01
84.75
121.79
75.22

335,126,399
46,227,005
381,353,404
(37,684,858)
6,633,922
(31,050,936)
(2.59)

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

127.75
6.77
100.25
(762.31)
1,201.72
(600.86)
(598.08)
หน้าที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาให้บริ ษทั
ไม่สามารถจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 ตามกาหนดเดิ ม คื อ วัน จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 ได้ และเพื่อเป็ นการลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้อนุมตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
แทนการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย 6 ล้านบาทโดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร
ส่วนที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามาถนาไปเครดิตภาษีได้ท้ งั จานวน การจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิได้รับเงินปั นผลเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งบริ ษทั
ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล และ
คณะกรรมการบริ ษทั จะไม่เสนอการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 กับปี ทีผ่ ่านมาได้ ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1.
2.
3.
4.
5.

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
จานวนหุน้
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุน้
รวมจานวนเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (%)

ปี 2562
ปี ทีน่ าเสนอ
(การจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล)
(2.59)
12,000,000
0.50
6,000,000
-

ปี 2561
ปี ทีผ่ ่านมา
0.52
12,000,000
0.50
6,000,000
96.15

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 26 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั
ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณา ซึ่ งที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไปหรื อจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
การก าหนดค่ า ตอบแทนของบริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ผ่ า นคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ยัง ไม่ มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจ และผลการดาเนินงานของบริ ษทั แล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ตามอัตราที่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ อนุมตั ิตามอัตราเดิมเท่าปี ที่ผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น อนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563
ดังรายละเอียดเปรี ยบเทียบ ดังต่อไปนี้

หน้าที่ 3

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จกรรมการ

2563

2562

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
300,000 บาท โดยคานวณจากอัตรา
ร้ อ ยละ 5 ของเงิ น ปั น ผลจ่ าย โดยให้
ประธานกรรมการได้รั บ ในอัต ราสู ง
กว่ากรรมการร้อยละ 50
-

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
300,000 บาท โดยคานวณจากอัตรา
ร้ อ ยละ 5 ของเงิ น ปั น ผลจ่ า ย โดยให้
ประธานกรรมการได้รั บ ในอัต ราสู ง
กว่ากรรมการร้อยละ 50
-

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ
15,000 บาท / คน / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ มคี ่ าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ ง
ในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ในปี 2563 มีกรรมการที่จะครบวาระการดารงตาแหน่ง จานวน 2 ท่าน มีผทู ้ ี่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ 1 ท่าน
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4 กรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ งทั้ง 2 ท่าน
มีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายพนธ์ ฐิตพิ านิชยางกูร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่บริ ษทั กาหนด ซึ่ งได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ภายใต้การกากับดู แ ลกิ จการที่ ดีไ ด้
พิจารณากลัน่ กรองถึ งคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญ คุณธรรมและจริ ยธรรม ประวัติการทางานที่ โปร่ งใส รวมถึงผล
การปฏิบตั ิงานแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ หุ ้น พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ พน้ จากตาแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ และ 2. นายพนธ์ ฐิ ติพานิชยางกูร กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
เป็ นกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง ประวัติ ข องผู ้ที่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการในครั้ งนี้ ปรากฏในเอกสาร
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
หน้าที่ 4

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายวรยุทธ เจริญเลิศ
ซึ่ งสามารถแสดงความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี
และได้นาประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี
ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพนธ์ ฐิตพิ านิชยางกูร เป็ นกรรมการบริ หาร ที่มีความรู ้ ความสามารถ รวมถึงประวัติการทางาน
ที่โปร่ งใส
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบถึงผลการ
ปฏิ บตั ิงานที่ ผ่านมา ความเป็ นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายเดิมของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่ งได้
ตรวจสอบบัญชีเป็ นปี ที่ 8 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 มีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
1. เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่ งได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีกบั สภา
วิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดังนี้
เลขผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

ประวัตกิ ารเป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ

2982

พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั

2. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร

7645

ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ

3. นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์

5599

4. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

8125

พ.ศ. 2556 - 2560
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ

ผู้สอบบัญชี
1. นางสุวมิ ล

กฤตยาเกียรณ์

ผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 รายของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรื อรายการที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรื อ มีส่วนได้ เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด
2. เสนอพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 จานวนเงิน 1,550,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชี
(หน่ วย : บาท)

ค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
2. ค่าสอบบัญชีประจาปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
3. ค่าสอบทานรายงานการดารงเงิ นกองทุ นตามระดับความเสี่ ยง
สาหรับงวด 6 เดือนและปลายงวด
4. ค่าบริ การอื่นๆ
รวมค่ าบริการทั้งสิ้น

2563

2562

เปลีย่ นแปลง %

570,000
780,000
200,000

540,000
760,000
200,000

5.56
2.63
-

1,550,000

1,500,000

3.33
หน้าที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ จานวน 4 ราย โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้ง บริ ษทั สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โดยนางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา
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 ฯ ประจาปี 2563 และขออนุมตั ิค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,550,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรื อประมาณ 3.33% ของค่าสอบบัญชี ปี 2562
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ตามที่ บริ ษทั ได้ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และส่ งคาถามล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอนที่บริ ษทั กาหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและส่ งคาถาม
ล่วงหน้า
จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯได้จดั ทา
แผนที่ แสดงสถานที่จดั ประชุม ตามเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 9 หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุ ณา
แต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่ วมประชุมออกเสี ยงแทนในการประชุมครั้งนี้ดว้ ย โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมา ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ บริ ษทั ฯ
ขอเรี ยนว่ามีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ดังต่อไปนี้
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
อนึ่ง บริ ษทั จะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

(นายสุกิจ จรัญวาศน์)
กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการคณะกรรมการ

(นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร)
กรรมการบริ หาร
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บมจ. จรัญประกันภัย
ครั้งที่ บมจ. 26
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้ องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
...............................................
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ประธาน กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 15 ราย นับจานวนหุ ้นที่ถือ 3,624,684 หุ ้น และ รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นให้มาประชุมแทนจานวน
10 ราย จานวนหุน้ ที่รับมอบฉันทะ 1,671,120 หุน้ รวม 25 ราย นับจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 5,295,804 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 44 จากจานวนหุ ้น
ที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด 12,000,000 หุ ้น ซึ่ งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั จึ งขอเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ บมจ. 26 โดยก่อนเข้าสู่ วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุ กิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูแ้ นะนากรรมการ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฝ่ ายกฎหมาย และผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่ วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงเพื่อลงมติ
กรรมการผูจ้ ดั การ แนะนากรรมการและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังนี้
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายโสภณ
นายสมพล
นายวรยุทธ
นางผุดผ่อง
นายพนธ์
นายกิตติพงศ์
นายสุกิจ

กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ไชยเชาวน์
เจริ ญเลิศ
อาสิ งสมานันท์
ฐิติพานิชยางกูร
จรัญวาศน์
จรัญวาศน์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ

ผู้สอบบัญชี
นายศิวชัย โคมทองสถิตย์

ผูส้ อบบัญชีบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์แนชัน่ แนล จากัด

จานวนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมมีจานวน 7 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 100
ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการก ากับดู แลกิ จการที่ ดีและเป็ นการปฏิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
และ / หรื อ เสนอคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ บริ ษทั กาหนด ซึ่ งได้แจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ไว้บนเว็บ
ไซต์ของบริ ษทั ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการ
ประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า
ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบตั ิในการออก
เสี ยงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนผูถ้ ื อหุ ้นจะมี คะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ ผูถ้ ื อหุ ้นถื ออยู่โดยหนึ่ งหุ ้น ถื อ
เป็ นหนึ่งเสี ยง
หน้าที่ 7
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2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง หรื อไม่ และหากไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดที่ ไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิ ตามที่เสนอ
3. ในการลงคะแนนเสี ยงหากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะลงมติ ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ในวาระใดขอให้ท่านผู ้
ถือหุน้ กาเครื่องหมาย ในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวบรวมนับคะแนนเสี ยงต่อไป สาหรับท่านผูถ้ ือ
หุ ้นที่ ออกเสี ยง เห็ นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่ งคื นเจ้าหน้าที่ หลังเสร็ จสิ้ นการประชุ มเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสี ยงและเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน
4. ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนน เนื่ องจากเป็ นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5. ในวาระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประจาปี 2562 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเพื่อความโปร่ งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
เมื่ อชี้ แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาตามระเบี ยบวาระต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่ง
ปรากฏอยูบ่ น QR Code และ URL และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวประการใด
หรื อไม่
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,295,804
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561
ประธานได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุ ปว่า ในปี 2561 บริ ษทั มีเบี้ ยประกันภัยรับรวม 188.67 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
ร้อยละ 5.12 หลังหักเบี้ ยประกันภัยต่อและสารองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แล้ว มี เบี้ ยประกันภัยที่ ถือเป็ นรายได้
156.78 ล้านบาท มีรายได้จากการรับประกันภัย 168.43 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 190.44 ล้านบาท ทาให้มีผล
ขาดทุนจากการรับประกันภัย 22.01 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 27.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.55 หลังหักภาษี
เงินได้ บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 6.20 ล้านบาท หรื อกาไรต่อหุ ้น 0.52 บาท ลดลงร้อยละ 53.15 เหตุที่ทาให้กาไรสุ ทธิ ลดลง
53.36% เนื่ องจากมีค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 17.29 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 37.15
ด้า นฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท มี สิ น ทรั พ ย์ร วม 799.51 ล้า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 7.97
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.99 มีหนี้ สินรวม 223 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.55 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น มีจานวน
ทั้งสิ้ น 576.51 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 4.24 คิ ด เป็ นมูล ค่า หุ ้นละ 48.04 บาท อัตราส่ วนความเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น (CAR)
ณ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็ นร้อยละ 273 หรื อเป็ น 1.95 เท่า ที่สานักงาน คปภ. กาหนด
หน้าที่ 8

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

ประธานได้สอบถามที่ ประชุ มว่า มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดจะสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นอย่างไร หรื อไม่ ซึ่ งได้
มอบหมายให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผูถ้ ือ
หุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. นายเอกชัย พิพิธเวช ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายได้ของบริ ษทั ส่วนใหญ่มาจากการลงทุน
แต่รายได้จากการรับประกันภัยของบริ ษทั มีผลขาดทุนต่อเนื่ องมา 2 ปี แล้ว บริ ษทั มีทรัพย์สินจานวนมากและมีกาไรสะสม บริ ษทั
ควรจะจัดสรรจานวนเงินเพื่อเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปั นผลให้มากขึ้น
- นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่า สาเหตุที่กาไรลดลง เนื่องจากในปี 2561 บริ ษทั มีค่าสิ นไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 17.29 ล้านบาท ส่วนเรื่ องการรับประกันภัยในตลาดจะได้รับผลกระทบ
เหมือนกันทุ กบริ ษทั เพราะในเดื อนตุลาคม 2560 สานักงาน คปภ.ได้ประกาศลดอัตราเบี้ ยประกันภัยทรั พย์สิน และอัตราเบี้ ย
ประกันภัยบ้านอยูอ่ าศัยลง 10-15 % ทุกภัยที่มีจานวนเงินเอาประกันภัยต่ากว่า 50 ล้านบาท ส่ วน 50 ล้านบาทขึ้นไปไม่กาหนดขั้นต่า
โอกาสที่บริ ษทั จะเพิ่มเบี้ยประกันภัยมากขึ้นจะยากกว่าเดิม การแข่งขันสูงมาก ส่วนการจัดสรรเงินเพื่อเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลขอ
ยกไปวาระที่ 4
หลังจากได้ตอบคาถามแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่ ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2561
ประธานขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ แสดงฐานะทางการเงิ น ดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรั บปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจาปี 2561 ซึ่ ง
ปรากฏอยูบ่ น QR Code และ URL
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มี ผูถ้ ือหุน้ ท่านใด จะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคาถามและแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วม
ประชุมเพิ่มเติมจานวน 1 ราย เป็ นการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง จานวนหุ ้น 200 หุ ้น รวมจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 26 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 5,296,004 หุน้ จึงสรุ ปการนับคะแนนในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,234,404
61,600
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรและจ่ ายเงินปันผลจาการดาเนินงานประจาปี 2561
ประธานได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าในปี 2561 บริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับปี หลังหักภาษีเงินได้จานวน 6.20 ล้านบาท
ตามนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั กาหนดให้จ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั จานวน 12,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 6 ล้านบาท จากกาไรสุทธิต่อหุน้ 0.52 บาท โดยกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประธานได้สอบถามที่ ประชุ มว่า มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดจะสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นอย่างไร หรื อไม่ ซึ่ งได้
มอบหมายให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผูถ้ ือ
หุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
หน้าที่ 9

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

1. นายเอกชัย พิพิธเวช ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในปี หน้าคณะกรรมการบริ ษทั ควรพิจารณาการ
จ่ายเงินปั นผลเพิม่ ขึ้นมากกว่าปี นี้ โดยนาเงินกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรมาจัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้
- กรรมการผูจ้ ดั การ เรี ยนว่าทางคณะกรรมการบริ ษทั จะรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็ นของท่านผูถ้ ือหุ ้นไว้
พิจารณา
เมื่อตอบข้อซักถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,234,404
61,600
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่า การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเนื่ องจากปั จจุ บันบริ ษ ัทยัง ไม่มีค ณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทน อย่า งไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
รวมถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่ วมของกรรมการแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่ เสนอ ดังรายละเอี ยดเปรี ยบเที ยบตามที่ ปรากฏในหนังสื อเชิ ญประชุมที่ ปรากฏอยู่บน
QR Code และ URL คือ
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จ

2562

2561

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

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

300,000 บาท โดยกาหนดจาก อัตราร้อยละ
5 ของเงิ น ปั นผลจ่ า ย โดยให้ ป ระธาน
กรรมการได้รับในอัตราที่ สูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 50

600,000 บาท โดยกาหนดจาก อัตราร้อยละ
5 ของเงิ น ปั นผลจ่ า ย โดยให้ ป ระธาน
กรรมการได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 50

คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุม
20,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / ครั้ง
- ประธานกรรมการ
15,000 บาท / คน / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ มคี ่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด จะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
ไม่มี ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ นเป็ นอย่า งอื่ น ที่ ประชุ ม มี ม ติ อนุ มตั ิ ค่าเบี้ ย ประชุ ม และค่า บาเหน็ จ
คณะกรรมการตามเสนอด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,234,404
61,600
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิ น
15 คน และกรรมการจานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ปั จจุบนั คณะกรรมการ
บริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน และกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในปี นี้มีจานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นายโสภณ
2. นางผุดผ่อง

กล้วยไม้ ณ อยุธยา
อาสิ งสมานันท์

กรรมการ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม
บน QR Code และ URL
กรรมการผูจ้ ดั การได้เสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
เห็นด้วย

กรรมการ

ไม่ เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

คะแนนเสียง

ร้ อยละ

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

5,234,404

99

61,600

1

-

-

-

-

2. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

5,234,404

98.83

61,800

1.17

-

-

-

-

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั
แล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด ซึ่งได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีกบั สภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดังนี้
รายชื่อ

เลขทีใ่ บอนุญาต

1. นางสุวมิ ล กฤติยาเกียรณ์

2982

และ / หรื อ

2. นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์

5599

และ / หรื อ
และ / หรื อ

3.

นายจุมพฏ ไพรรัตนากร

7645

4.

นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร

8125

หน้าที่ 11

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

ในปี 2562 นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ จะเป็ นผูล้ งนามในรายงานการสอบบัญชีของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน ของ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และ / หรื อ มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2562 จานวนเงิน 1,500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
สาหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด
รวมค่าบริ การทั้งสิ้น

2562

2561

540,000
760,000
200,000

540,000
760,000
200,000

1,500,000

1,500,000

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามหรื อแสดงความเห็ นเป็ นอย่างอื่ น ที่ ประชุ ม มี มติ อนุ มตั ิ แ ต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤติ ยาเกี ยรณ์
ผูส้ อบ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ / หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ / หรื อ
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ / หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
8125 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 และอนุ มตั ิค่าตอบแทนเป็ นเงิ น
1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,234,404
61,600
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อเสนอข้อคิดเห็ นเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อพัฒนาให้
เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
1. ดร. ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์ พงษ์ อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามเกี่ ยวกับ
รายได้การลงทุนของบริ ษทั ผ่านบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์หรื อไม่
- กรรมการผูจ้ ดั การตอบว่า บริ ษทั มีคณะกรรมการลงทุน
2. ดร. ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์ พงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า บริ ษทั มี
นโยบายหรื อแผนการต่อต้านการคอรัปชัน่ อย่างไรบ้าง และมีนโยบายจะเข้าร่ วมกับ IOD หรื อไม่
- นายศรชัย แก้วรากมุข ฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั เรี ยนว่า บริ ษทั เคยเข้าร่ วมโครงการต่อต้านการคอรัปชัน่ กับ
สมาคมประกันวินาศภัยและสานักงาน คปภ. ปั จจุบนั บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการป้ องกันการทุจริ ตทั้งภายในและภายนอก ส่ วน
การเข้าร่ วมกับ IOD บริ ษทั อยูร่ ะหว่างพิจารณา

หน้าที่ 12

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องอื่นใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านที่ ได้สละเวลา
มาร่ วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.15 น.

(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ จรัญวาศน์)
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการคณะกรรมการ

หน้าที่ 13

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2

รายงานประจาปี 2562 (Annual Report) ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้ อมงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้จดั ทารายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิ ดดูขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ ว โดยสามารถดาวน์โหลด รายงานประจาปี ผ่าน
ช่องทางดังต่อไปนี้
1. สแกน QR Code โดยมีข้นั ตอนดังนี้

QR Code
รายงานประจาปี 2562
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1) เปิ ดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2) สแกนที่สญ
ั ลักษณ์ QR Code (ตามรู ปด้านบน)
3) หน้าจอจะมีขอ้ ความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้น เพื่อดูขอ้ มูลรายงานประจาปี
หมายเหตุ กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code
ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็ นต้น
สาหรับระบบ (Android)
1) เปิ ดแอปพลิเคชัน่ Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) แล้วเลือก QR Code
2) สแกนที่สญ
ั ลักษณ์ QR Code (ตามรู ปด้านบน) แล้วกด Open เพื่อดูขอ้ มูลรายงานประจาปี
2. เว็ปไซต์ บริษัทฯ
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเปิ ดดูรายงานประจาปี 2562 (และรายงานประจาปี ย้อนหลัง 5 ปี ) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ที่

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

หน้าที่ 14

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด
1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
อายุ

70 ปี

ที่อยู่

2/2 ถนนสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of Delhi, India

การถือหุ้นในบริษทั ฯ

0.0017%

ประวัติการอบรม / สัมนา

Director Accreditation Program (DCP) 45/2005
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ

18 ปี (ต่อเนื่ อง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

กระบวนการคั ด เลื อกผู้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการของบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ผ่ า น
คณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการ
กลั่น กรอง อย่า งรอบคอบ ระมัด ระวัง ถึ ง คุ ณ สมบัติ ใ นด้า นต่ า ง ๆ รวมถึ ง
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชี พรวมถึงผลการปฎิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่ วงที่ ผ่ านมาแล้ ว เห็ นว่ า นายวรยุ ทธ เจริ ญเลิ ศ
มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็ นกรรมการ ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมการ
อิ ส ระ และสามารถให้ ค วามเห็ น ได้อ ย่างเป็ นอิ ส ระ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติต้องห้ าม

ไม่มีประวัติการทาความผิดอาญาในความผิดที่ เกี่ ยวกับทรั พย์ซ่ ึ งได้ก ระทาโดย
ทุจริ ตไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ในรอบ ปี ที่ผา่ นมา

การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั้งที่เข้ าประชุม ปี 2562

- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5 ครั้ง
- เข้าร่ วมประชุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 ครั้ง
- เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
นิยามกรรมการอิสระ

- ไม่มี เป็ นไปตามข้อ ก าหนดขั้น ต่ า ของ ส านัก งาน กลต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
นิยามดังกล่าวปรากฏในรายงานประจาปี ในหมวดการกากับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั ฯ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ บมจ.27

- ไม่มี -

เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)

- ไม่มี -

หน้าที่ 15
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(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

2. นายพนธ์ ฐิตพิ านิชยางกูร
อายุ

70 ปี

ที่อยู่

69/144 หมู่บา้ นเพอร์เฟ็ คเพลส ซอย 20/5 ถนนรามคาแหง 164
แขวง/เขต มีนบุรี กรุ งเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร

การถือหุ้นในบริษทั ฯ

1.17%

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DCP) 10/2005
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Insurance Management Development Program (IMDP) 7/1996
จากสถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุ รกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ

กรรมการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ

35 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

กระบวนการคั ด เลื อ กผู ้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ผ่ า น
คณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการ
กลั่น กรอง อย่า งรอบคอบ ระมัด ระวัง ถึ ง คุ ณ สมบัติ ใ นด้า นต่ า ง ๆ รวมถึ ง
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชี พรวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่ วงที่ ผ่านมาแล้ว นายพนธ์ ฐิ ติ พานิ ชยางกูร มี
คุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั

คุณสมบัติต้องห้ าม

ไม่มีประวัติการทาความผิดอาญาในความผิดที่ เกี่ ยวกับทรั พย์ซ่ ึ งได้ก ระทาโดย
ทุ จริ ตไม่ มี ป ระวัติ ก ารท ารายการที่ อ าจเกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ก ับ
บริ ษทั ในรอบ ปี ที่ผา่ นมา

การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั้งที่เข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2562

- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5 ครั้ง
- เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั ฯ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ บมจ.27

- ไม่มี -

เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)

- ไม่มี -

หน้าที่ 16
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นิยามของกรรมการอิสระ
บริ ษทั กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดของบริ ษทั และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
กรรมการอิสระเข้าร่ วมในคณะกรรมการบริ ษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์คดั เลือกกรรมการบริ ษทั โดยคุณสมบัติของผู ้ ที่จะมาทา
หน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ /หรื อระเบียบที่เกี่ ยวข้อ โดยกรรมการอิสระจะมี
คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทางานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันและมีความเป็ นอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดาเนิ นกิจการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการองค์กรให้มีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นมา
ดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามาเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระ
ที่ตนแทน
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 ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็ 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 ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย
(ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
หุ ้นส่ วน ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ 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 ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ย
กว่า 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 วนที่
มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดื อนประจาหรื อถือหุ ้นเกิ น
ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริ 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 ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) ลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผสู ้ 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 เดือน นับแต่วนั
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้น
ที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ 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 อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้ามาร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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 ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ ประชุ มลงมติให้
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) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริ 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 ม อบฉัน ทะ สาเนาบัต รประจ าตัวของผูม้ อบอ านาจ และบัต รประจ าตัวหรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี ม อบฉันทะ สาเนาหนัง สื อเดิ นทางของผูม้ อบอ านาจ และบัตรประจาตัวหรื อ หนังสื อ เดิ นทาง
(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 ีอานาจที่ได้ลง
นามใน หนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบ ฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวหรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลง
นามใน หนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตร ประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการ
รับรองรายชื่อโดยโนตารี 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
ที่อยู่
วัน เดือน ปี เกิด
สัญชาติ

52/450 หมู่บา้ นเมืองเอก ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
22 กันยายน 2490
อายุ 73 ปี
ไทย
สถานภาพ สมรส

ประวัติการศึกษา

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Texas ADI University, U.S.A
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ Texas ADI University, U.S.A

ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 45/2005
ตาแหน่ ง / ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั นครหลวงแฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในบริษทั / องค์กรอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
- 17 ปี (นับแต่วนั ที่แต่งตั้ง 11 มีนาคม 2546 – ปัจจุบนั )
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
- ไม่มีการถือหุ้น
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ดังกล่าว
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั ฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรื อความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)
เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฏหมาย)
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพดังกล่าว
การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั้งที่เข้ าร่ วมประชุม
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5 ครั้ง
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562
การมีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27
- ส่ วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
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2. นายสุ กจิ จรัญวาศน์
ที่อยู่
วัน เดือน ปี เกิด
สัญชาติ

188 ซอยสุขมุ วิท 16 ถนนสุขมุ วิท เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
23 สิ งหาคม 2489
อายุ 74 ปี
ไทย
สถานภาพ สมรส

ประวัติการศึกษา

- ปริ ญญาโท วิศวโครงสร้าง California State University at Long Beach, U.S.A
- ปริ ญญาตรี วิศวโครงสร้าง California State University at Long Beach, U.S.A

ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 39/2005
ตาแหน่ ง / ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในบริษทั / องค์กรอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจ้ ดั การ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2517)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
- 46 ปี (นับแต่วนั ที่แต่งตั้ง 1 มกราคม 2517 – ปัจจุบนั )
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
- 21.95%
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีขอ้ พิพาททางกฏหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ดังกล่าว
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั ฯ
- เป็ นคู่สมรส นางเอลิซาเบ็ธ จรัญวาศน์ (ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่)
- เป็ นบิดา นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ และ นายกิตติ จรัญวาศน์ (กรรมการ และผูบ้ ริ หาร)
เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพดังกล่าว
การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั้งที่เข้ าร่ วมประชุ ม
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562
การมีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27
- ส่ วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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 จรัญประกันภัย 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
่ า้ นเลขที่.......................................
⃝ (1) .................................................................................................................. อายุ....................ปี อยูบ
ถนน..........................................................................ตาบล/แขวง...............................................................อาเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
่ า้ นเลขที่ ..........52/450............................
⃝ (2) ..........นายสมพล....ไชยเชาวน์ ................................................................... อายุ ......73......ปี อยูบ
ถนน .............วิภาวดี.............................................. ตาบล/แขวง ...............หลักหก...................... อาเภอ/เขต...............เมือง....................................................
จังหวัด .........ปทุมธานี.......................................... รหัสไปรษณี ย ์ ......10210......... หรื อ
่ า้ นเลขที่ ...........188................................
⃝ (3) ..........นายสุ กจิ ....จรัญวาศน์ ...................................................................... อายุ ......74..... ปี อยูบ
ถนน .............สุขมุ วิท............................................ ตาบล/แขวง ................คลองเตย.................... อาเภอ/เขต ............คลองเตย...............................................
จังหวัด .........กรุ งเทพมหานคร.............................. รหัสไปรษณี ย ์ .....10110.......... หรื อ
คนใดคนหนึ่ งเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้แ ทนของข้ า พเจ้ า เพื่ อ เข้ า ร่ วมประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น
ครั้งที่ บมจ. 27 ในวันพุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 15.00 น. ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิ เษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
⃝ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
⃝ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
⃝ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
⃝ เห็นด้วย
⃝ ไม่เห็นด้วย
⃝ งดออกเสี ยง
⃝

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
⃝ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
⃝ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
⃝ เห็นด้วย
⃝ ไม่เห็นด้วย
⃝ งดออกเสี ยง

⃝

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
⃝ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
⃝ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
⃝ เห็นด้วย
⃝ ไม่เห็นด้วย
⃝ งดออกเสี ยง

⃝

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล
⃝ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
⃝ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
⃝ เห็นด้วย
⃝ ไม่เห็นด้วย
⃝ งดออกเสี ยง
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⃝

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
⃝ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
⃝ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
⃝ เห็นด้วย
⃝ ไม่เห็นด้วย
⃝ งดออกเสี ยง

⃝

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
⃝ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
⃝ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
⃝ การแต่ งตั้งกรรมการทั้งชุ ด
⃝ เห็นด้วย
⃝ ไม่เห็นด้วย
⃝ งดออกเสี ยง
⃝ การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
⃝ เห็นด้วย
⃝ ไม่เห็นด้วย
⃝ งดออกเสี ยง
2. นายพนธ์ ฐิ ติพานิชยางกูร
⃝ เห็นด้วย
⃝ ไม่เห็นด้วย
⃝ งดออกเสี ยง

⃝

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563
⃝ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
⃝ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
⃝ เห็นด้วย
⃝ ไม่เห็นด้วย
⃝ งดออกเสี ยง

⃝

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
⃝ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
⃝ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
⃝ เห็นด้วย
⃝ ไม่เห็นด้วย
⃝ งดออกเสี ยง

5. การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
6. ในกรณี ที่ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ประชุ มมีการพิจารณา หรื อลง
มติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติ มข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ั บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็ นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.......................................................................................)
ลงชื่อ......................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(......................................................................................)

หมายเหตุ

1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพีย งรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉั น ทะในฐานะผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท จรั ญ ประกั น ภัย จ ากัด (มหาชน) ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น
ครั้งที่ บมจ. 27 ใน วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดา เลขที่ 204
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานครหรื 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
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