ที่ ทป. 002 / 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั งดการจ่ายเงินปั นผล และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 29 ประจาปี 2565
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ได้มีมติดงั นี้
1. มีมติ เสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2565 พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ น และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มี ม ติ ก าหนด วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น (Record Date) เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ประจ าปี 2565
ในวันที่ 17 มีนาคม 2565
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564 เนื่ องจาก
บริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั
4. มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
2. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

5. มี ม ติ เ สนอให้ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2565 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

2565

25,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง

25,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ไม่ มคี ่ าตอบแทนกรรมการ

6. มีมติ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 ตามความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุ มตั ิ การแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยมีผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชี และ

แสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 จานวน 1,550,000 บาท
เท่ากับปี 2564
ผู้สอบบัญชี
1. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
8125

และ/หรื อ

2. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร

7645

และ/หรื อ

3. นางสาวสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์

2982

7. มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 ครั้งที่ 29 ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 11 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :7.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
7.2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564
7.3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
7.4 พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564
7.5 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
7.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
7.7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
7.8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกิจ จรัญวาศน์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

