
 

หนา้ท่ี 1 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 คร้ังที ่29 
บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

วนัพุธที ่27 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 11 อาคารจรัญประกนัภัย เลขที ่408/1 ถนนรัชดาภิเษก 

 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
............................................... 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

 นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

 ประธาน กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ 17 ราย รวมทั้งส้ิน 29 ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 5,846,713 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.72 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 12,000,000 หุน้ ซ่ึงครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั จึงขอเปิดประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี บมจ. 29 โดยก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานไดม้อบให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูแ้นะน า

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และฝ่ายกฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม พร้อมกบัช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการออกเสียงเพ่ือลงมติ 

กรรมการเข้าร่วมประชุม 

 1.   นายโสภณ   กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 

 2. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 3.   นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 4.   นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู  กรรมการ 

 5.   นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์  กรรมการ 

 6.   นายสุกิจ   จรัญวาศน์   กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ 

กรรมการทีล่าประชุม 

 1.   นายสมพล   ไชยเชาวน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชี 

 1. นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีบริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 

 จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจ านวน 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71 

 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย

อยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบ

ฉนัทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูรั้บมอบฉันทะได ้พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอวาระ

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และ เสนอค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และขั้นตอนท่ีบริษทั

ก าหนด   ซ่ึงไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั   

ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31ธนัวาคม 2564  แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้  

     ประธานไดม้อบให ้นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบติัในการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบ ดงัน้ี    



 

หนา้ท่ี 2 

   1. การออกเสียงลงคะแนนผูถื้อหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีผูถื้อหุ้นถืออยูโ่ดยหน่ึงหุ้นถือเป็น

หน่ึงเสียง         

 2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ และหากไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดท่ี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมตั ิตามท่ีเสนอ 

 3.  ในการลงคะแนนเสียงหากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะลงมติ  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ผูถื้อหุ้น  

ท าเคร่ืองหมาย ยนืยนัการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนและยกมือ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเขา้ไปตรวจนบัและบนัทึกคะแนนเสียงดว้ย

ระบบบาร์โค๊ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าว ส่วนผูถื้อหุ้นท่ี เห็นด้วย ไม่ตอ้งยกมือ โดยขอให้ ท าเคร่ืองหมาย 

ยืนยนัการลงคะแนน และส่งคืนเจา้หน้าท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุมเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนน และเพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสในการลงคะแนน 

 4.    กรณีวาระท่ีใช้คะแนน เสียงข้างมาก ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะไม่น าบัตร

ลงคะแนนท่ี งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานบัเป็นฐานคะแนนเสียง ส าหรับกรณีวาระท่ีใชค้ะแนนเสียง สามในส่ี ของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะน าบตัรลงคะแนนท่ี งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานบัรวมเป็นฐานคะแนนเสียงดว้ยและใน

การพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย  

 บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท าเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนเสียงเกิน

กว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมกีารแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบั 

 5.   จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะและจ านวนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บ

มอบฉนัทะบางรายออกจากหอ้งประชุมก่อนหรือมาเพ่ิมเติม      

 6.   ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะเสร็จส้ิน ขอให้ผูถื้อหุ้นส่ง

บตัรลงคะแนนทั้งหมดคืนใหเ้จา้หนา้ท่ีบริเวณประตูทางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

    7.   บริษทัตระหนกัถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร่ระบาดอยา่ง

รวดเร็วและขยายวงกวา้งข้ึน บริษทัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดมาตรการและขอ้ปฏิบติัของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณะสุข เก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

ซ่ึงได้จัดส่งไปยงัผูถื้อหุ้นแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านต้อง กรอกแบบสอบถาม เพื่อการคดักรองโรค การคดักรองและการ

ลงทะเบียนอาจท าใหล่้าชา้ บริษทัตอ้งขออภยั มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 8.   หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะมีค าถามในวาระใด ขอความกรุณาผูถื้อหุ้นเขียนค าถามใส่กระดาษท่ีเจา้หนา้ท่ี

จดัใหห้ลงัจากลงทะเบียนเท่านั้น โดยสามารถมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีแทนการสอบถามทางไมโครโฟน การประชุมคร้ังน้ีจึงของดการ

ถามตอบในท่ีประชุม โดยทางบริษทัจะรวบรวมค าถามของผูถื้อหุน้และตอบกลบัผา่นทางเวบ็ไซต ์ของบริษทัภายใน 1 สปัดาห์ 

 9. ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564                                 

 10.  ในวาระที่ 6 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการออกตามวาระ ประจ าปี 2565 ขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือความโปร่งใส โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 



 

หนา้ท่ี 3 

 เม่ือช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปโดยความ

โปร่งใส ขออนุญาตให้ นางสุรีย์ น ้าจันทร์ ผูรั้บมอบฉันทะ เป็นตวัแทนผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม ท าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับ

คะแนนเสียง และขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี       

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่28 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2564 

 ประธานไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2564 ให้ท่ีประชุมพิจารณา              

ซ่ึงได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีส าเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี                          

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 ซ่ึงปรากฏอยูบ่น QR Code 

 จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

 ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี             

28 เมษายน 2564 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 

2564  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  5,846,713 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     

  ไม่เห็นดว้ย     0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0         

  งดออกเสียง     0     เสียง             

  บตัรเสีย   0 เสียง        

วาระที ่2    รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564                          

 ประธานไดม้อบหมายให ้นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปว่า ในปี 2564 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 316.63 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน              

ร้อยละ 59.47 หลังหักเบ้ียประกันภัยต่อและส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้แล้ว มีเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได ้                   

139 ลา้นบาท เม่ือรวมรายไดค้่าจา้ง / ค่าบ าเหน็จ รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ่ื้นแลว้ มีรายไดร้วม 180.49 ลา้นบาท หลงัหัก

ค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน  

217.77 ลา้นบาทแลว้ มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้37.28 ลา้นบาท หลงัมีรายไดภ้าษีเงินไดแ้ลว้บริษทัมีผลขาดทุนส าหรับปี 28.31  

ลา้นบาท หรือขาดทุนต่อหุน้ 2.36 บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรต่อหุน้ 4.27 บาท ลดลงร้อยละ 155.27 เน่ืองจากการตั้งเงินส ารอง

เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดใ้นปี 2564 เพ่ิมข้ึน 117.88 ลา้นบาท ขณะท่ีเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ ในปี 

2563 ลดลง 111.21 ลา้นบาท    

     ด้านฐานะการเงนิ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยร์วม 886.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 99.42              

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.63 มีหน้ีสินรวม 370.62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 140.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 61.15 ส่วนของผูถื้อหุ้น             

มีจ านวนทั้งส้ิน 516.04 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.40 คิดเป็นมูลค่าหุน้ละ 43 บาท อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)   ณ 

31 ธนัวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 211 หรือเป็น 1.76 เท่า ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด 

 



 

หนา้ท่ี 4 

 จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

 ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ในรอบปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  

 ท่ีประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564                          

 วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ จงึไม่ต้องมกีารลงมต ิ

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

                   ประธานแถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ 

เนชั่นแนล  จ ากัด  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข                      

มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564  (One Report) ซ่ึงปรากฏ

อยูบ่น  QR Code  

 จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น  

 ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  5,846,713 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     

  ไม่เห็นดว้ย     0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0         

  งดออกเสียง     0     เสียง             

  บตัรเสีย       0 เสียง     

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

 ประธานไดม้อบหมายให ้นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

  กรรมการผู ้จัดการ  รายงานว่า ในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน  ส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี                      

31 ธันวาคม 2564 จ านวน 28.31 ลา้นบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 2.36 บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565                 

เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติใหง้ดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดยน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดการ

จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564        

 จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564  

                 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ตามท่ีกรรมการเสนอ ด้วย

คะแนนเสียงดงัน้ี   



 

หนา้ท่ี 5 

  เห็นดว้ย  5,846,713 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     

  ไม่เห็นดว้ย     0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0         

  งดออกเสียง     0     เสียง             

  บตัรเสีย       0 เสียง     

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

                 ประธานไดม้อบหมายให ้นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี 

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ              

และผลการด าเนินงานของบริษทัแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2565                 

ตามรายละเอียดเปรียบเทียบ ดงัต่อไปน้ี   

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2565 2564 

คณะกรรมการ   

เบีย้ประชุม   

-  ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง 

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

บ าเหน็จกรรมการ - 1,560,000 บาท โดยค านวณจากอตัรา

ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้

ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูง

กวา่กรรมการร้อยละ 50 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

เบีย้ประชุม   

-  ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง 

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

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการผลติภัณฑ์ ไม่มค่ีาตอบแทน 

 จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

 ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2565 ตามท่ี

คณะกรรมการเสนอ  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ             

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 



 

หนา้ท่ี 6 

  เห็นดว้ย  5,846,713 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     

  ไม่เห็นดว้ย     0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0         

  งดออกเสียง     0     เสียง             

  บตัรเสีย       0 เสียง    

วาระที ่6   พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ประธานไดม้อบหมายให ้นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

               กรรมการผูจ้ดัการแจง้วา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออก

จากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง

ในสาม ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

 ในปี 2565 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา               

ประธานกรรมการ และ นางผดุผ่อง อาสิงสมานันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการ

อิสระไวเ้ช่นเดียวกบัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซ่ึงก าหนดไวว้า่ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ไม่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่        

ไม่เป็นผูบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ กบับริษทั ไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั  

และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

 ทั้ งน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

 ดงันั้น คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ท่ีออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ส าหรับการเสนอช่ือ นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ ต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง แมจ้ะด ารงต าแหน่งกรรมการ

อิสระมาเกินกว่า 9 ปี แลว้ก็ตาม เน่ืองจากคณะกรรมการเห็นว่า นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึงจะมีส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาและท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ประกอบกับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดูแล

ผลประโยชน์แทนผูถื้อหุน้รายยอ่ย โดยประวติัของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยูใ่นเอกสาร ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ในหนงัสือเชิญประชุม 

บน  QR Code    

      จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

 กรรมการผูจ้ดัการจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็น

รายบุคคล  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง              

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

คะแนน

เสียง 
ร้อยละ 

1. นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา 5,846,713 100 0 0 0  0  

2. นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์ 5,846,513 99.997 200 0.003 0  0  

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

 ประธานไดม้อบหมายให ้นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้วา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั  

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั    

ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีกบัสภาวชิาชีพ ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดงัน้ี     

     ผู้สอบบัญชี เลขผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ประวตัเิป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 

1.  นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์                   2982   และ / หรือ พ.ศ. 2561 – 2563 

3.  นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร  7645 และ / หรือ ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดงความคิดเห็น

และลงนามในงบการเงิน 

4.  นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 8125  พ.ศ. 2564 – ปัจจุบนั 

 ในปี 2565 นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร จะเป็นผูล้งนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทั ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน            

ของบริษทัสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ไม่มีความสัมพนัธ์  หรือ  รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์  และ / หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั /  ผูบ้ริหาร  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

 กรรมการผูจ้ดัการจึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565  
จ านวนเงิน 1,550,000 บาท เท่ากบัปี 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี  

ค่าสอบบัญชี 

1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 570,000 บาท  
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 780,000 บาท 

3. ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง                
    ส าหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด 

 200,000 บาท 

4. ค่าบริการอ่ืน ๆ -  
รวมค่าบริการทั้งส้ิน 1,550,000 บาท 

 จากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในกระดาษค าถาม แต่ไม่มี

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

 ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982 

และ / หรือ และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชี
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รับอนุญาตเลขท่ี 8125 แห่งบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 และอนุมติั

ค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,550,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  5,846,713 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     

  ไม่เห็นดว้ย     0       เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0         

  งดออกเสียง     0     เสียง             

  บตัรเสีย       0 เสียง      

วาระที ่ 8    พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 ประธานแจง้วา่ จากการประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมเขา้มาท่ีบริษทั    

 จากนั้ น ประธานได้กล่าวว่าการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ได้ด าเนินการครบทุกระเบียบวาระ                      

หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ขอให้เขียนในกระดาษค าถาม และมอบให้เจา้หน้าท่ี

รวบรวมเพ่ือตอบค าถามผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไป   

 ผู้ถือหุ้นซักถามประเดน็ต่าง ๆ ดงันี ้

 นายณัฎฐศาศ พชิญ์วงศ์เกษม ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 

1.  แนวโนม้ผลประกอบการในปี 2565 จะเป็นอยา่งไร 

2. สภาพของหุน้ในตลาดเป็นอยา่งไร 

3. วธีิคิดรายไดข้องประกนัภยัแบบใหม่ 

นายสุกจิ  จรัญวาศน์ - กรรมการผู้จดัการ ช้ีแจงวา่ 

1. ผลประกอบการในปี 2565  น่าจะมีผลก าไร หากอตัราค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามปกติ 

2. หากท่านหมายถึงหุ้นของ บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (CHARAN) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่ตอบ 

เพราะอาจเป็นการช้ีน าผูถื้อหุน้ 

3. หากท่านหมายถึงวธีิคิดรายไดต้ามมาตรฐานบญัชีใหม่ของธุรกิจประกนัวินาศภยั ฉบบัท่ี 17 (TFRS 17) ในกรณี

ของ บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่กรมธรรมจ์ะคุม้ครองไม่เกิน 1 ปี จึงท าให้อยูใ่นกรอบของ

การค านวณแบบ PAA (Premium Allocation Approach) เป็นส่วนใหญ่ และการค านวณแบบ PAA น้ีมีผลท าให้

ค่าท่ีไดรั้บไม่แตกต่างจากการค านวณแบบปัจจุบนั  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเสนอขอ้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานจึงไดก้ล่าวขอบคุณผู ้

ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในคร้ังน้ี และกล่าวปิดการประชุม 
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ปิดประชุมเวลา 14.45 น. 

 ลงช่ือ                                                          ประธานท่ีประชุม 

                 ( นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ) 

 ลงช่ือ           ผูบ้นัทึกการประชุม 

                      ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์ ) 

  กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ 

 
 


