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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564 ครั้งที่ 28
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
ณ ห้ องประชุม ชั้น 11 อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
...............................................
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ประธาน กล่าวขอบคุ ณผูถ้ ือหุ ้นที่ มาเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ 23 ราย รวมทั้งสิ้ น 30 ราย นับจานวนหุ ้นที่ถือ 5,585,804 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 46.55
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 12,000,000 หุน้ ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั จึงขอเปิ ดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ บมจ. 28 โดยก่อนเข้าสู่ วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุ กิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูแ้ นะนา
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายกฎหมายที่เข้าร่ วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงเพื่อลงมติ
กรรมการผูจ้ ดั การ แนะนากรรมการและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังนี้
กรรมการเข้ าร่ วมประชุม
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
2. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
3. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
4. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
5. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการทีล่ าประชุม
1. นายสมพล ไชยเชาวน์
2. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการคณะกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี
1. นายศิวชัย โคมทองสถิตย์

จากบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์แนชัน่ แนล จากัด

จานวนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมมีจานวน 5 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 71.43
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีและเป็ นการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้ พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และ เสนอคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ตามหลักเกณฑ์ วีธีการ และขั้นตอนที่ บริ ษทั
กาหนด ซึ่ งได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ ไว้ในเว็ปไซต์ของบริ ษทั
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า
ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยง
ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนผูถ้ ือหุ ้นจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ผถู ้ ือหุ ้นถืออยูโ่ ดยหนึ่ งหุ ้นถือเป็ น
หนึ่งเสี ยง
หน้า 1

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง หรื อไม่ และหากไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดที่ ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิ ตามที่เสนอ
3. ในการลงคะแนนเสี ยงหากผูถ้ ือหุ ้นประสงค์จะลงมติ ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ในวาระใด ขอให้ผูถ้ ือหุ ้น
ทาเครื่องหมาย ยืนยันการลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนและยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสี ยงด้วย
ระบบบาร์ โค๊ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่ เห็นด้ วย ไม่ตอ้ งยกมือ โดยขอให้ ทาเครื่องหมาย
ยืนยันการลงคะแนน และส่ งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็ จสิ้ นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนน และเพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใสในการลงคะแนน
4. กรณี วาระที่ใช้คะแนน เสี ยงข้ างมาก ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั จะไม่ นา บัตร
ลงคะแนนที่ งดออกเสียง และ บัตรเสี ย มานับเป็ นฐานคะแนนเสี ยง สาหรับกรณี วาระที่ใช้คะแนนเสี ยง สามในสี่ ของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั จะนาบัตรลงคะแนนที่ งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานับรวมเป็ นฐานคะแนนเสี ยงด้วยและใน
การพิจารณาคะแนนเสี ยงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสื อมอบฉันทะด้วย
บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนทีผ่ ้ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทาเครื่องหมายไม่ ชัดเจน เช่ น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ า 1 ช่ องในบัตร
ลงคะแนน หรือมีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ ลงชื่อกากับ
5. จานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะและจานวนเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมก่อนหรื อมาเพิ่มเติม
6. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่ การประชุมจะเสร็ จสิ้ น ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ ง
บัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนให้เจ้าหน้าที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสี ยงในที่ประชุม
7. บริ ษทั ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ ระบาดอย่าง
รวดเร็ วและขยายวงกว้างขึ้น บริ ษทั จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการกาหนดมาตรการและข้อปฏิ บตั ิของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณะสุข เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม
ซึ่ ง ได้จัด ส่ ง ไปยัง ผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นต้อง กรอกแบบสอบถาม เพื่ อการคัด กรองโรค การคัด กรองและการ
ลงทะเบียนอาจทาให้ล่าช้า บริ ษทั ต้องขออภัย มา ณ ที่น้ ีดว้ ย
8. หากผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีคาถามในวาระใด ขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุ ้นเขียนคาถามใส่ กระดาษที่เจ้าหน้าที่
จัดให้หลังจากลงทะเบียนเท่านั้น โดยสามารถมอบให้กบั เจ้าหน้าที่แทนการสอบถามทางไมโครโฟน การประชุมครั้งนี้ จึงของดการ
ถามตอบในที่ประชุม โดยทางบริ ษทั จะรวบรวมคาถามของผูถ้ ือหุน้ และตอบกลับผ่านทางเว็ปไซต์ ของบริ ษทั ภายใน 1 สัปดาห์
9. ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสี ยงลงคะแนน เนื่ องจากเป็ นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
10. ในวาระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวาระพิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประจาปี 2564 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเพื่อความโปร่ งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็ นไปโดยความ
โปร่ งใส ขออนุญาตให้ นางสุ รีย์ น้าจันทร์ ผูร้ ับมอบฉันทะ เป็ นตัวแทนผูท้ ี่ เข้าร่ วมประชุม ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสี ยง พร้อมเสนอที่ประชุมให้พิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ประธานได้เสนอรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ บมจ. 27 เมื่ อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ให้ที่ประชุ ม
พิจารณา ซึ่ งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยมีสาเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมในครั้งนี้
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งปรากฏอยูบ่ น QR Code
จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2563 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที่ 2

5,585,804
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุ ปว่า ในปี 2563 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 198.56 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ
52.14 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ 275.30 ล้านบาท
เมื่อรวมรายได้ค่าจ้าง/ค่าบาเหน็จ รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นแล้ว มีรายได้รวม 311.97 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับ
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 252.09 ล้านบาทแล้ว มี
กาไรก่อนภาษี 59.88 ล้านบาท หลังหักภาษีเงินได้แล้วบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 51.22 ล้านบาท หรื อกาไรต่อหุ ้น 4.27 บาท เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่มีผลขาดทุนต่อหุน้ 2.59 บาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 264.86 เหตุที่ทาให้บริ ษทั มีกาไรเพิ่มขึ้นมาก เนื่ องจากการบวกกลับ
เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้จากปี ก่อน จานวน 111.21 ล้านบาท ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยลดลง
ร้อยละ 43.34
ด้ า นฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ัทมี สินทรั พ ย์ร วม 787.24 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 113.11
ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 12.56 มี ห นี้ สิ นรวม 229.98 ล้านบาท ลดลง 141.81 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 38.14 ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น
มีจานวนทั้งสิ้น 557.26 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5.43 คิดเป็ นมูลค่าหุน้ ละ 46.44 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)
ณ 31 ธันวาคม 2563 คิดเป็ นร้อยละ 220 หรื อเป็ น 1.8 เท่า ที่สานักงาน คปภ. กาหนด
จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่ ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จดั ให้มีการแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
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(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

เนชัน่ แนล จากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเป็ นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจาปี 2563 ซึ่งปรากฏอยูบ่ น QR Code
จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที่ 4

5,585,804
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2563
ประธานได้มอบให้ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานว่า ในปี 2563 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จานวน 51.22 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2563 สาหรับผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราหุ ้นละ 2.60 บาท เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 31.20 ล้านบาท จานวน 12 ล้านหุ ้น
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สาหรับผู้ถือหุ้นทีม่ รี ายชื่อในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ สี ิทธิได้ รับเงินปันผลใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที่ 5

5,585,804
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานว่า การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยคานึ งถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผล
หน้า 4
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การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท แล้ว เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น อนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอียดเปรี ยบเทียบ ดังต่อไปนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จกรรมการ

2564

2563

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

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

1,560,000 บาท โดยคานวณจากอัตรา
ร้ อ ยละ 5 ของเงิ น ปั น ผลจ่ า ย โดยให้
ประธานกรรมการได้รั บ ในอัต ราสู ง
กว่ากรรมการร้อยละ 50
-

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

จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
ประธานจึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที่ 6

5,585,804
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ ง
ในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
หน้า 5
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ในปี 2564 มีกรรมการที่จะครบวาระการดารงตาแหน่ง จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล ไชยเชาวน์ กรรมการอิสระ นายสุ กิจ จรัญ
วาศน์ กรรมการบริ ษ ัท และ นายกิตติพงศ์ จรั ญวาศน์ กรรมการบริ ษ ัท ซึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้ก าหนดคานิ ยามกรรมการอิสระไว้
เช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่ งกาหนดไว้วา่ ต้องถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ไม่เป็ นผู ้
บริ การทางวิชาชีพใด ๆ กับบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริ ษทั และไม่มี
ลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้ารั บการพิจ ารณาเลื อ กตั้งเป็ นกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของบริ ษัท ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการ
ที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ ง สาหรับการเสนอชื่อ นายสมพล ไชยเชาวน์ ต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง แม้จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน
กว่า 9 ปี แล้วก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นายสมพล ไชยเชาวน์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย
ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาและทาให้การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย ประกอบกับการปฏิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และดูแลผลประโยชน์แทนผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
ส่วนประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยูใ่ นเอกสาร สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3 ในหนังสื อเชิญประชุม บน QR Code
จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
กรรมการผูจ้ ดั การจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็ น
รายบุคคล
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติเลื อกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
กรรมการ
1. นายสมพล ไชยเชาวน์
2. นายสุกิจ จรัญวาศน์
3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

เห็นด้ วย
คะแนน ร้ อยละ
เสียง
5,585,604 99.996
5,585,804 100
4,867,704 100

ไม่ เห็นด้ วย
คะแนน ร้ อยละ
เสียง
200
0.004
0
0
0
0

งดออกเสียง
คะแนน ร้ อยละ
เสียง
0
0
0
0
718,100
0

บัตรเสีย
คะแนน ร้ อยละ
เสียง
0
0
0
0
0
0
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พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2564
ประธานได้มอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ซึ่งได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีกบั สภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดังนี้.
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

ผู้สอบบัญชี
เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประวัตเิ ป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ
1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
2982
และ / หรื อ
พ.ศ. 2561 – ปั จจุบนั
2. นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ 5599
และ / หรื อ
พ.ศ. 2556 – 2560
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
7645
และ / หรื อ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงิน
4. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร
8125
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงิน
ในปี 2564 นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร จะเป็ นผูล้ งนามในรายงานการสอบบัญชีของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 ท่าน ของบริ ษทั สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรื อ มี
ส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
กรรมการผู ้ จั ด จึ งเสนอให้ ที่ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ งผู ้ ส อบบั ญ ชี และก าหนดค่ า ตอบแทนประจ าปี 2564
จานวนเงิน 1,550,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
สาหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด
4. ค่าบริ การอื่น ๆ
รวมค่ าบริการทั้งสิ้น

2564

2563

570,000
780,000

570,000
780,000

200,000

200,000

1,550,000

1,550,000

จากนั้นประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในกระดาษคาถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
และ / หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ / หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาต 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 อบบัญชีประจาปี 2564 และอนุมตั ิค่าตอบแทนเป็ นเงิน 1,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,585,804
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

วาระที่ 8

พิจ ารณาอนุ มัติเ ปลี่ย นนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากอัต ราไม่ ต่า กว่ า ร้ อ ยละ 60 ของก าไรสุ ท ธิ เป็ นอัต ราไม่
ตา่ กว่ าร้ อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ
ประธานได้มอบหมายให้นายสุกิจ จรัญวาศน์ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าเนื่องจาก สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ได้ออกประกาศเรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการดารงเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2563 เป็ นต้นมา เพื่อเป็ นการบริ หารจัดการเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตาม
หน้า 7

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

กฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และรองรับความเสี่ ยงที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) สานักงาน คปภ. ได้ขอให้บริ ษทั ประกันวินาศภัยคานึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น และการ
จ่ายเงินปั นผลต่อกรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (RBC) ที่ค่าความเสี่ ยง ณ ระดับความ
เชื่ อมัน่ เปอร์ เซ็ นไทล์ที่ 95 ในปั จจุ บัน และที่ ค่าความเสี่ ยง ณ ระดับความเชื่ อมัน่ เปอร์ เซ็ นไทล์ที่ 99.5 ในอนาคต บริ ษทั จึ ง ได้
พิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากเดิมในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ เป็ นอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงาน ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลทุกครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาษคาถาม แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
ประธานจึ งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลจากอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ เป็ นอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ตามที่ คณะกรรมการเสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

5,585,804
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
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พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานแจ้งว่า จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมเข้ามาที่บริ ษทั ทั้งนี้
จากนั้นประธานได้กล่าวว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้ดาเนินการครบทุกระเบียบวาระ หากผูถ้ ือหุน้
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น ขอให้เขียนในกระดาษคาถาม และมอบให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเพื่อตอบ
คาถามผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษทั ต่อไป แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
ประธานจึ งได้กล่าวขอบคุ ณผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่ านที่ มาร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2564
ในครั้ งนี้ และขออภัย ในความไม่ ส ะดวกจากการเปลี่ ย นสถานที่ ป ระชุ ม อย่า งกะทัน หัน ตามประกาศของกรุ ง เทพมหานคร
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 แล้วกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 14.30 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา )

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม

( นายสุกิจ จรัญวาศน์ )
กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ
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