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ท่ี ทป.   011 /2564 
 28 เมษายน 2564 

เร่ือง      แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564                                  
เรียน      กรรมการผูจ้ดัการ                                         
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัท จรัญประกันภัย จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัพุธ ท่ี 28 เมษายน 2564                     
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 11 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                     
โดยท่ีประชุมมีมติดงัน้ี  

วาระที่ 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 27 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี้     
   เห็นดว้ย       5,585,804   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100       
   ไม่เห็นดว้ย             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0      
   งดออกเสียง            0 เสียง              
   บตัรเสีย                  0 เสียง             

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563   
 (วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียง เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ)   

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี้        
   เห็นดว้ย       5,585,804   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100       
   ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0      
   งดออกเสียง             0 เสียง              
   บตัรเสีย                   0 เสียง            

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี้           
   เห็นดว้ย       5,585,804   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100       
   ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0      
   งดออกเสียง             0 เสียง              
   บตัรเสีย                   0 เสียง    

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี้   
   เห็นดว้ย       5,585,804   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100       
   ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0      
   งดออกเสียง             0 เสียง              
   บตัรเสีย                   0 เสียง    
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วาระที่ 6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี้     
 6.1 นายสมพล  ไชยเชาวน์  (ต่อวาระ)         
   เห็นดว้ย       5,585,604   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996        
   ไม่เห็นดว้ย                    200 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.004      
   งดออกเสียง              0 เสียง             
   บตัรเสีย                    0 เสียง    
 6.2 นายสุกจิ  จรัญวาศน์  (ต่อวาระ)           
   เห็นดว้ย       5,585,804   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100       
   ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0      
   งดออกเสียง             0 เสียง              
   บตัรเสีย                   0 เสียง    
 6.3 นายกติติพงศ์  จรัญวาศน์  (ต่อวาระ)   
   เห็นดว้ย       4,867,704   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100       
   ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0      
   งดออกเสียง             718,100 เสียง              
   บตัรเสีย                   0 เสียง   

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี้     
 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผูส้อบบญัชีบริษทัฯ ประจ าปี 2564 มีรายนามดงัน้ี 
 1. นางสุวมิล    กฤตยาเกียรณ์    ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี   2982 และ/หรือ   
 2. นายจุมพฏ    ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี   7645 และ/หรือ   
 3. นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี   5599 และ/หรือ   
 4. นางสาวสุภาภรณ์      มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี   8125 
 และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564  เป็นเงิน 1,550,000 บาท      
   เห็นดว้ย       5,585,804   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100       
   ไม่เห็นดว้ย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0      
   งดออกเสียง              0 เสียง              
   บตัรเสีย                    0 เสียง   

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ เป็นอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20              
 ของก าไรสุทธิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี้ 
                   เห็นดว้ย       5,585,804   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100       
   ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0      
   งดออกเสียง             0 เสียง              
   บตัรเสีย                   0 เสียง   
         

        
                             ลงนาม                กรรมการผูมี้อ  านาจ
                                                    ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์ )  
                                                                                                                                                      กรรมการผูจ้ดัการ   


