
  ท่ี ทป. 002/2564 

 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ือง   แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมติัจ่ายเงินปันผลและก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 คร้ังท่ี 28 (แกไ้ข) 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีคณะกรรมการ บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
ไดมี้มติดงัน้ี 

1. มีมติเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติังบการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

2. มีมติก าหนด วนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564                    
ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 และสิทธิเพื่อรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

3. มีมติอนุมติัน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60               
ของก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท                 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 31.20 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 “ทั้งน้ีสิทธิใน
การรับเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 คร้ังท่ี 28” 

4. มีมติเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และเลือกตั้งกรรมการท่านดงักล่าวกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี  

1. นายสมพล   ไชยเชาวน์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุกิจ   จรัญวาศน์ กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์ กรรมการบริษทั  

5. มีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                 
ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2564 

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

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

คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ไม่มค่ีาตอบแทนกรรมการ 



6. มีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชี บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 จ านวน 1,550,000 บาท 
เท่ากบัปี 2563 

7. มีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 คร้ังท่ี 28 ในวนัพุธ ท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม              
สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ชั้น 3 ห้อง Sarocha ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดงัน้ี :- 

3.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 คร้ังท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563             
3.2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 
3.3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563                  
3.4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  
3.5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
3.6  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
3.7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
3.8  พิจารณาอนุมติัเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ เป็นอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ   
  20 ของก าไรสุทธิ 
3.9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                             (นายสุกิจ จรัญวาศน์) 
                                                                    กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 


