
    
 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 23 

 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  ขอแจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  23 เมื่อวันที่              

22 เมษำยน 2559 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อำคำรกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เม่ือเริ่มกำรประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง  95  รำย และโดยกำรมอบฉันทะ 
223 รำย รวมทั้งสิ้น 318 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้  62,786,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9712 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมด (จ ำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42  โดยที่ประชุมได้
มีมติดังต่อไปนี้  

 
วำระที่ 1 เรื่อง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 22 

เมื่อวันท่ี 24 เมษำยน 2558 
มต ิ  ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เม่ือวันที่ 24 เมษำยน 2558 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 

 เห็นด้วย  63,806,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ        100 *** 
 ไม่เห็นด้วย     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                0 
 งดออกเสียง                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                0 
  

วำระที่ 2 เรื่อง รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ฯ  
ในรอบปี 2558 

มต ิ  ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 
 

วำระที่ 3 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2558 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

มต ิ  ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2558 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำนจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 
เห็นด้วย   63,831,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ             100  
 ไมเ่ห็นด้วย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0 

 งดออกเสียง                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0 
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วำระที่ 4 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลและจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2558  
มต ิ  ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 ในอัตรำหุ้นละ 12 บำท ซึ่งคณะกรรมกำรได้มีมติ

ให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บำท  คงเหลือจ่ำยในงวดที่ 4 ของ
ปี 2558 ในอัตรำหุ้นละ 3.75 บำท  โดยก ำหนดให้วันศุกร์ที่ 11 มีนำคม 2559 เป็นวันก ำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีครั้งที่ 23
และสิทธิในกำรรับเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 14 มีนำคม 2559 
พร้อมกับก ำหนดจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2559 ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

 
เห็นด้วย    63,831,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ             100  

 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0 
 งดออกเสียง                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0 

   
วำระที่ 5 เรื่อง พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
มต ิ  ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน กลับเข้ำด ำรง

ต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังนี้ 
1)  นำยชัย   โสภณพนิช  
     ประธำนกรรมกำร (ต่อวำระ) 
เห็นด้วย      53,440,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ           83.5315 *** 

 ไม่เห็นด้วย       7,726,533 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      12.0773 
 งดออกเสียง       2,809,310 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          4.3912 

 
2)   นำยสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์ 

กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ (ต่อวำระ) 
เห็นด้วย      62,408,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ          97.4878 ***  

 ไม่เห็นด้วย            19,034 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0297 
 งดออกเสียง       1,589,203 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          2.4825 

 
3)   หม่อมรำชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล   

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ (ต่อวำระ)  
เห็นด้วย       62,427,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ          97.5175  

 ไม่เห็นด้วย         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                0 
 งดออกเสียง        1,589,203 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          2.4825 
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4)   นำยช.นนัท ์  เพ็ชญไพศิษฏ์  
   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ (ต่อวำระ) 
เห็นด้วย     60,838,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ      95.0345  

 ไม่เห็นด้วย      1,589,557     เสียง  คิดเป็นร้อยละ   2.4830 
 งดออกเสียง      1,589,203 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     2.4825 
 

วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำร กำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ และเพิ่มเติมอ ำนำจ
กรรมกำรใหม่ 

มต ิ  ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนำยอภิสิทธิ์ อนันตนำถรัตน เป็นกรรมกำรเพิ่มอีก 1 ท่ำน และเป็นหนึ่งใน
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังนี้ 
 
เห็นด้วย     62,433,162 เสียง คิดเป็นร้อยละ          97.5156 *** 

 ไม่เห็นด้วย      1,589,203 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        2.4822 
 งดออกเสียง            1,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0022 
 

ดังนั้น คณะกรรมกำรของบริษทัฯ จะประกอบด้วย 
1)  นำยชัย โสภณพนิช  2) นำยกองเอก เปล่งศักด์ิ ประกำศเภสัช  
3) นำยสิงห ์ ตังทัตสวัสดิ์  4) นำงสำวพจนีย ์ ธนวรำนิช  
5) หม่อมรำชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล  6) นำยสุวรรณ       แทนสถิตย ์
7) นำยวีระศักดิ ์ สุตัณฑวิบูลย์  8) นำยช.นนัท ์  เพ็ชญไพศิษฏ์ 
9) นำงณินทิรำ โสภณพนิช  10) นำยโชตะ  โมริ  
11) นำยพนัส ธีรวณิชย์กุล  12) นำยวรวิทย์   โรจน์รพีธำดำ 
13) นำยอภิสิทธิ์  อนันตนำถรัตน 

 
วำระที่ 7 เรื่อง พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2559 
มต ิ ที่ประชุมอนุมัตคิ่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับป ี2559 เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บำท 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
              หน่วย   :   บำท 
         ค่ำตอบแทนและเบี้ยประชุม/คน/ป ี     แบ่งจ่ำยรำยไตรมำส  

- ประธำนกรรมกำร   1,440,000.-    360,000.- 
- กรรมกำร          720,000.-     180,000.- 
- กรรมกำรตรวจสอบ      360,000.-     90,000.- 
- กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน     
  และสรรหำ         90,000.-               -- 
- กรรมกำรธรรมำภิบำล              90,000.-         -- 
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ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังนี้ 
เห็นด้วย     62,425,242 เสียง คิดเป็นร้อยละ     97.5032 

 ไม่เห็นด้วย                           0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
 งดออกเสียง      1,598,523 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     2.4968 

 
วำระที่ 8 เรื่อง พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2559 
มต ิ  ที่ประชุมอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2559 ดังนี้ 

ชื่อ                           เลขที่ใบอนุญำต           ส ำนักงำน 

นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์      4951      บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และ/หรือ  
นำงสำวสมใจ คุณปสุต            4499     บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และ/หรือ   
นำงสำวรัตนำ  จำละ       3734  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  

 
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บริษัท ส ำนักงำน      

อีวำย จ ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของส ำนักงำนฯ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้  

โดยก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2559 เป็นเงิน  2,300,000.-  บำท ซึ่งมีรำยละเอียด     
ค่ำสอบบัญชีดังนี้ 
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัทฯ     
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559                  1,150,000.- บำท 
- ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทฯ (3 ไตรมำส)    600,000.-  บำท 
- ค่ำสอบทำนรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทุนตำม 
  ระดับควำมเสี่ยง (30 มิถุนำยน 2559)      140,000.- บำท 
- ค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทุนตำม 
  ระดับควำมเสี่ยง (31 ธันวำคม 2559)      410,000.- บำท 
- ค่ำบริกำรอื่น            ---  บำท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              2,300,000.-  บำท 
 

ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังนี้ 
เห็นด้วย      64,017,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9876 ***  

 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
 งดออกเสียง             7,920 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0124 

 
หมำยเหตุ *** เนื่องจำกระหว่ำงกำรด ำเนินกำรประชุมมีผู้ถือหุน้เข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงท ำให้จ ำนวนหุ้น

ของกำรลงมติในวำระต่ำงๆ  มีจ ำนวนหุ้นมำกกว่ำจ ำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม 
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สรุปจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 125 รำย และโดยกำรมอบฉันทะ 248 รำย รวม

ทั้งสิ้น 373 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 64,025,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1344 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 
(จ ำนวน 106,470,000.- หุ้น) 
 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
            ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
     ลงนำม………………………………...... 

         (นำงศรีจิตรำ  ประโมจนีย)์ 
                             เลขำนุกำรบรษิัท 
 
 

 
 


