ที่ ลข. 2560/003
27 มีนาคม 2560
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) (BKI)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2) รายงานประจาปี 2559 (Annual Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
4) คานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
6) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2560
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด
(ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) สาหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้
จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ bangkokinsurance.com
8) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
9) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10) เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
11) แบบกำรลงทะเบียน (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสำรชุดนี้มำในวันประชุมด้วย)
12) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้มีมติกาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 24 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อำคำรกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559
ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้จัดทา
รายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกัน ภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิ ชย์ภายในเวลาที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้ งได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ bangkokinsurance.com ด้วยแล้ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 1
ควำมเห็นคณะกรรมกำร การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็น สมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
ข้อมูลประกอบ รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
2558
เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ
16,031.3
15,867.4
1.0
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ
2,553.2
2,477.7
3.0
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
1,012.9
961.3
5.4
หัก ต้นทุนทางการเงิน
3.8
4.0
(6.5)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
1,536.5
1,512.4
1.6
รายได้สุทธิจากการลงทุน
1,285.4
1,233.5
4.2
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,821.9
2,745.9
2.8
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
396.1
403.6
(1.9)
กาไรสุทธิ
2,425.8
2,342.3
3.6
กาไรต่อหุ้น (บาท)
22.78
22.00
3.6
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
ข้ อ มู ล ประกอบ ตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 112 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ได้ ก าหนดให้
คณะกรรมการต้ อ งจัดให้มี การทางบดุ ล และงบกาไรขาดทุ น ณ วัน สิ้นสุด ของรอบปี บัญ ชีของบริษัท ฯ ซึ่ งผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล
และงบกาไรขาดทุนดังกล่าว
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ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังสรุปสาระสาคัญ ที่ปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 2
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่ อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ อพิ จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2559
ข้อมูลประกอบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผันผวนอย่าง
รุนแรง และไม่มีความจาเป็นอื่นใด บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปัน ผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กาหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
ควำมเห็นคณะกรรมกำร ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,425,787,659.บาท กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรในภายหลัง 3,393,864.- บาท และกาไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรยกมา 4,001,760,184.- บาท รวมเป็นกาไรสะสมก่อนการจัดสรร 6,430,941,707.- บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกาไร โดยจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษั ทฯ จานวน 106,470,000.- หุ้ นในอัตราหุ้ นละ 14 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิ ข องบริษัทฯ รวมเป็ นเงิน ทั้งสิ้น
1,490,580,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท จึง
คงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 5 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกาไรดังนี้
หน่วย: พันบาท
ครั้งที่ 24/2560 ครั้งที่ 23/2559
(ปี 2559)
(ปี 2558)
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
319,410
292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
319,410
292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
319,410
292,793
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
532,350
399,262
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป
4,940,362 4,001,760
รวม
6,430,942 5,279,401
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อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ แสดงรายละเอียดการ
จ่ายเงิน ปั นผลเปรียบเที ยบ 3 ปี พร้อมด้ วยอั ตราการจ่ายเงิน ปัน ผลย้อนหลัง 5 ปี เพื่ อผู้ ถือหุ้ น จะได้ ใช้เป็ น ข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณา ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 3
โดยบริษัทฯ กาหนดให้วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 24 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
อนึ่ง การพิจารณาจ่ายเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการส่งเช็ค
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้
วำระที่ 5 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อที่ 23 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
ทุกปี ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
ในปี 2560 มีกรรมการที่จะครบวาระการดารงตาแหน่ง จานวน 4 ท่าน มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ จานวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้ เข้มงวดกว่ำข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดั งปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 4 กรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์
2. นายสุวรรณ

ประกาศเภสัช
แทนสถิตย์

3. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

4. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่ วันที่ 30 กัน ยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และบริษัทฯ ได้ เผยแพร่ข้อมู ล
ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
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ในการนี้ คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหาได้ พิ จ ารณาถึ ง คุ ณ สมบั ติ ประสบการณ์
ความเชี่ ยวชาญ คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ประวัติการทางานที่ โปร่งใส รวมถึ งผลการปฏิ บั ติงานของ นายกองเอก
เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช , นายสุวรรณ แทนสถิตย์ , นายวีระศั กดิ์ สุตัณ ฑวิบูลย์ และนายพนั ส ธีรวณิ ชย์กุล แล้ว
เห็ น สมควรพิ จารณาแต่งตั้ งกรรมการซึ่งพ้ น จากตาแหน่ งตามวาระทั้ ง 4 ท่านดังกล่าวกลับ เข้ ามาด ารงตาแหน่ง เป็ น
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 5
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คาแนะนาของ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณากลั่นกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม
และจริยธรรม ประวัติการทางานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ได้แก่ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช , นายสุวรรณ แทนสถิตย์ , นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ และนายพนั ส
ธีรวณิชย์กลุ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จารณาแล้ วว่า นายกองเอก เปล่ งศั ก ดิ์ ประกาศเภสั ช , นายสุ วรรณ
แทนสถิตย์ และนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยได้ดารงตาแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี นั้ น
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นาประสบการณ์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ เป็น
อย่างดีต่อไป
วำระที่ 6 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2560
ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 39 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ครั้ งที่ 23 ซึ่ งประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน 2559 ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ
ค่ า ตอบแทนกรรมการส าหรั บ ปี 2559 เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ไม่ เกิ น 12,500,000.- บาท และได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหาเป็ น ผู้ พิ จารณาจั ด สรร ซึ่ งเมื่ อ จั ด สรรแล้วเป็ น จานวนเงิ น ที่ ใช้ จ ริ ง
11,610,000.- บาท โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
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- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- กรรมการธรรมาภิบาล

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี
1,440,000.720,000.360,000.90,000.90,000.-

หน่วย : บาท
แบ่งจ่ายรายไตรมาส
360,000.180,000.90,000.-

ในปี 2560 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ
และค่ า ตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในประเภทเดี ย วกั น หรื อ ที่ มี ข นาดและผล
ประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ
ค่าตอบแทนกรรมการรายปีสาหรับปี 2560 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ย
ประชุม ดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ
1,440,000.360,000.- กรรมการ
720,000.180,000.- กรรมการตรวจสอบ
360,000.90,000.- กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
90,000.- กรรมการธรรมาภิบาล
90,000.ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 ดังกล่าว รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท
เท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมา พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2560 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป
กำรออกเสียงลงคะแนน ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ได้กาหนดให้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี 2560
ข้อมูลประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มี
มติแต่งตั้งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2559 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจานวน
2,300,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ดาเนินการมา
ครบวาระแล้ว จึงจาเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิม
คือ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้เสนอค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 เป็นจานวนเงิน 2,430,000.บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน่วย : บำท

1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปีของบริษัทฯ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
(3 ไตรมาส ๆ ละ 210,000 บาท)
3.ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2560)
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2560)
5.ค่าบริการอืน่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ปี 2560
(1)

ปี 2559
(2)

เพิ่มขึ้น
(3) = (1)-(2)

%

1,250,000

1,150,000

100,000

8.7

630,000

600,000

30,000

5.0

140,000

140,000

-

-

410,000

410,000

-

-

ไม่มี

ไม่มี

-

-

2,430,000

2,300,000

130,000

5.7

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน
ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี
อื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึง
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ
ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอมาในปี 2560 จานวน 2,430,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของ
ปี 2559 จานวนทั้งสิ้น 2,300,000.- บาท แล้วพบว่าค่าสอบบัญชีปี 2560 มีกำรปรับรำคำเพิ่มขึ้น 130,000.- บำท หรือ
ประมำณร้อยละ 5.7 ของค่ำสอบบัญชีปี 2559
สาเหตุ ห ลั ก ของการเพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี คื อ ทางสภาวิช าชี พ บั ญ ชี ได้ เพิ่ ม ข้ อ ก าหนดความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในการอ่านรายงานประจาปีที่บริษัทฯ ต้องจัดทาเพื่อเสนอต่อตลาดหลั กทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานประจาปี มิได้มีความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสาคัญกับ
งบการเงิน หรือความรู้ที่ผู้สอบบัญชีได้จากการตรวจสอบ
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ดังนั้น ค่าสอบบัญ ชีที่เพิ่ ม ขึ้นในอัตราร้อ ยละ 5.7 นี้ ถือ ว่า เป็ นราคาที่ เหมาะสม และเห็ นสมควรเสนอต่ อ
ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกาหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้ทาการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ
1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต

3) นางสาวรัตนา จาละ

ทะเบียนเลขที่
4951
4499

3734

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
4 ปี (2557 – ปัจจุบัน)
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษัทฯ - ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษัทฯ -

และ/หรือ
และ/หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ปรากฏ
ในเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 6
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ จานวน 3 แห่ง ซึ่งมีสานักงานตั้งอยู่
คนละประเทศ สาหรับปี 2560 นี้ ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และจะดาเนินการแล้วเสร็จประมาณ
เดือนเมษายน 2560 ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทร่วมแต่ละแห่งมีการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้
1) บริษัท เอเชียอิ นชั วรัน ส์ (ประเทศกัม พู ชา) จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ ง บริษัท สานั กงาน อี วาย จากัด
(ประเทศกัมพูชา) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
2) บริษัท เอเชียนอินชัวรันส์อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จากัด ได้แ ต่งตั้ง บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(ฮ่องกง ประเทศจีน) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
3) บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จากัด ได้แต่งตั้ง บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง ลาว จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท
ควำมเห็ น คณะกรรมกำร เห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ประชุม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น พิ จ ารณาแต่ งตั้ งบุ ค คลดั งกล่าวเป็ น
ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจาปี 2560 อีกวาระหนึ่ง โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็นจานวน 2,430,000.- บาท ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ
วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทาแผน
ที่แสดงสถานที่จัดประชุม ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 12 และเพื่อให้การลงทะเบียนสาหรับการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดย
บริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 9
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุม
ครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอี ยดและลงนามในหนั งสื อ มอบฉั น ทะที่ แ นบมาพร้ อ มกั บ หนั งสือ เชิ ญ ประชุ ม ในครั้ งนี้
ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 7 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งล่วงหน้าไปถึงส่วนทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ขอแนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้ อ ย่ า งชั ด เจน หรื อ มอบให้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะของท่ า นน ามาแสดงต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ล งทะเบี ย นก่ อ นเริ่ ม
การประชุมด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ผู้ถือหุ้นไว้
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนไว้ด้วยแล้ว
หากผู้ถือหุ้น ท่ านใดประสงค์จะแต่ งตั้ งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็น ผู้ รับมอบฉั นทะ ท่านสามารถดู
รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสีย
ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง
เต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น พร้อมนาแบบกำรลงทะเบียน (ที่มี Bar Code) มำแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
ตลอดจนขอให้ศึกษาวิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 10 และหากท่านมีคาถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็น
ของระเบี ย บวาระที่ น าเสนอครั้ ง นี้ สามารถจั ด ส่ ง ค าถามล่ ว งหน้ า ไปยั ง ส่ ว นทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ฝ่ า ยกฎหมาย
ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-2857760 หรือ 02-285-7767 โทรสาร 02-610-2126 หรือ cs@bangkokinsurance.com

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีจิตรา ประโมจนีย์)
เลขานุการบริษัท
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เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1
สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 (ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 1)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23
ของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
……………………………………………
ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม 1105 ชั้ น 11 อาคารกรุ งเทพประกัน ภั ย เลขที่ 25
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
95 ราย และโดยการมอบฉั นทะ 223 ราย รวมทั้ งสิ้น 318 ราย นับจานวนหุ้ น ได้ 62,786,666 หุ้ น คิด เป็น ร้อ ยละ
58.9712 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จานวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที่ 42.
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
U

นายชั ย โสภณพนิ ช ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ เป็น ประธานในที่ ประชุ ม และ นางศรีจิตรา ประโมจนี ย์
เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ประธานกล่าวเปิ ด การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ครั้งที่ 23 และ นางศรีจิต รา ประโมจนี ย์ เลขานุ การบริ ษั ท
ได้แนะนาคณะกรรมการและผู้บริ หารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม
จานวน 12 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ได้แก่
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายโชตะ
โมริ
กรรมการอิสระ
11. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร
12. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการ
/2...
U

U
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เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1
(2)
2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 16 ท่าน ได้แก่
1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้อานวยการใหญ่
2. นายอานนท์ วังวสุ
ผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่
3. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่
4. นายต่อศักดิ์ จงเกื้อตระกูล
ที่ปรึกษา
5. นายสาธิต
ลิปตะสิริ
ที่ปรึกษา
6. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท
7. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผู้อานวยการธุรกิจสถาบันการเงิน
8. นายสุชาติ
จิรายุวัฒน์
ผู้อานวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
9. นายอารีย์
วันแอเลาะ
ผู้อานวยการธุรกิจตัวแทน
10. นายเลิศ
วงศ์ชัย
ผู้อานวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
11. นางสาวปวีณา จูชวน
ผู้อานวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร
12. นายชวาล
โสภณพนิช
ผู้อานวยการธุรกิจลูกค้ารายย่อย
13. นายวิเชียร โมลีวรรณ
ผู้จัดการอาวุโสสานักตรวจสอบ
14. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
ผู้จัดการสานักกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
15. นายเอกมล อังค์วัฒนะ
ผู้จัดการสานักการลงทุน
16. นายประยุทธ ชาตรูปะมัย
ผู้จัดการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
U

U

3. ตัวแทนจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. คุณรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner)
2. คุณศิวรี
ปิยะศิรินนท์
ผู้จัดการ (Manager)
U

จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมี
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้
แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับ บัตรลงคะแนนและดาเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดย
จะหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นาเสนอ
สาหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกาหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียง
ตามที่ผู้มอบฉันทะกาหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กาหนดการออกเสียง
ไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดาเนินการจน
เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน
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ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง
กรรมการเป็นรายบุคคล
สาหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางอาไพ สัตรูแสยง
ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการออกเสี ย งลงคะแนนแล้ ว นางศรี จิ ต รา ประโมจนี ย์ กล่ า วเรี ย นเชิ ญ
นายกองเอก เปล่ งศั กดิ์ ประกาศเภสั ช กรรมการอิ ส ระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายวีร ะศั ก ดิ์
สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
รายงานแถลงการณ์ ดังนี้
นายกองเอก เปล่งศั กดิ์ ประกาศเภสัช ได้ รายงานต่ อ ที่ ประชุ ม ว่า ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ได้ร่วมหารือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีการเปิดเผย
ข้อมูลภายใน ตามคาสั่งของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) อีก
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งได้ข้อสรุปจากที่ประชุมดังมีรายละเอียดดังนี้
แนวปฏิบัติที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ได้เปิดเผยถึงกรณี
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคาสั่งปรับกรรมการบริษัทฯ (คุณชัย โสภณพนิช) กรณีเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อให้บุคคล
อื่นซื้อหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) (BKI) เป็นจานวนเงิน 500,000 บาทและสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ได้มี หนังสือถึงประธานกรรมการบริษัทฯ และสาเนาให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สอบถามถึงแนวปฏิ บัติที่
เหมาะสมสาหรับเรื่องนี้ด้วยการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่จะ
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดี
ในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมิได้นิ่งนอนใจในเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น และได้มีการหารือร่วมกันกับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้
ขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ประธานกรรมการ
ยอมรับการเปรียบเทียบปรับจานวน 500,000 บาท ซึ่งเป็นระดับต่าสุดของสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมิได้มีส่วนรู้เห็น
ในการซื้อขายหุ้น และไม่มีเจตนาเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น เพื่อผลประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น
นั กลงทุ น และประชาชนแต่ อ ย่างใด จะเห็ น ได้ จากผลประโยชน์ ที่ เกิด ขึ้ น ต่ ากว่ามู ลค่ าเปรียบเที ยบปรับขั้ น ต่ าของ
สานักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้ประกาศย้าเตือน และกาหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
จากนั้นนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา รายงานต่อที่ประชุมถึงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมว่า
1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
และระมัดระวังการกระทา หรือการให้ข้อมูลใดๆ อันจะส่งผลกระทบต่อหลักการดังกล่าว
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2. ห้ ามมิ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ น าข้ อ มู ลข่ าวสารอั น เป็ น สาระส าคั ญ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปเพื่อแสวงหากาไรหรือผลประโยชน์ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และให้หมายรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ระยะเวลาดังต่อไปนี้ จนกว่าจะเปิดเผยข้อมูล
ภายในนั้นต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล
3.1 ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน
3.2 ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม
3.3 ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม
3.4 ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม
4. ให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ จัดทารายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมจัดส่ง
สาเนารายงานฯ นี้ให้เลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้สรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส
5. ให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทาและส่งรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท ทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้เคยรายงานไป เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้สรุปรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี
สาหรับแนวปฏิบัติที่ดีนั้น บริษัทฯ ได้ดาเนินการอยู่แล้ว และคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการประชุมและมี
มติที่จะนาเสนอแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มเติม ในข้อ 3 ซึ่งจะได้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
หลังจากรายงานแถลงการณ์แล้วประธานจึงได้ มอบหมายให้ นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เป็น
ผู้ดาเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2558
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่ได้ส่งสาเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
หรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่ อวันที่ 24 เมษายน
2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 29
ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 15 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,019,339 หุ้น รวม
จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 347 ราย นับจานวนหุ้นได้ 63,806,005 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงใน
วาระที่ 1 ดังนี้
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ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระที่ 1:
 เห็นด้วย 63,806,005
เสียง (100.0000 %)
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( 0.0000 %)
 งดออกเสียง
0 เสียง ( 0.0000 %)
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
นายพนั ส ธีรวณิ ชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหารได้ รายงานจุด เด่ น ของการดาเนิ น กิจการของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2558
2557
เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ
15,867.4
15,778.8
0.6
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
2,552.2
2,414.2
5.7
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
961.2
812.4
18.3
หัก เงินสมทบ
74.6
73.7
1.2
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
4.0
3.7
8.1
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
1,512.4
1,524.4
(0.8)
รายได้สุทธิจากการลงทุน
1,233.5
1,166.3
5.8
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,745.9
2,690.7
2.1
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
403.6
392.9
2.7
กาไรสุทธิ
2,342.3
2,297.8
1.9
กาไรต่อหุ้น
22.00
21.58
1.9
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 เบี้ยประกันภัยรับ
ของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 ในอัตราร้อยละ 0.6 และบริษัทฯ มีกาไรจากการรับประกันภัยจานวน
2,552.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.7 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเงินสมทบต่างๆ แล้ว
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากการรับประกันภัยจานวน 1,512.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 0.8 สาเหตุหลักมาจากใน
ปี 2557 มีการกลับรายการสารองหนี้สงสัยจะสูญจากบริษัทรับประกันภัยต่อรายใหญ่จานวน 74 ล้านบาท จึงทาให้กาไร
ของปี 2557 แสดงยอดสูงกว่าความเป็นจริง หากไม่นับรวมรายการดังกล่าว กาไรจากการรับประกันภัยในปี 2558 จะ
สูงกว่าปี 2557 จานวน 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3
นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุน จานวน 1,233.5 ล้านบาท จึงทาให้บริษัทฯ มีกาไร
สุ ท ธิ ห ลั งหั ก ค่ า ใช้ จ่ ายภาษี เงิ น ได้ เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 2,342.3 ล้ านบาท ดั งรายละเอี ย ดที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ส รุ ป ผล
การดาเนินงานในรอบปี 2558 ปรากฏในหน้า 4, และหน้า 26 – 31 ของรายงานประจาปี 2558 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ
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นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้า ของการ
รับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จากัด (มหาชน) ว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้จัดทานโยบายและปรับปรุงกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นรวมถึง
นโยบายการแจ้งเบาะแสนาเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งเบาะแส ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้จัดส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้แก่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อ
พิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้
มีมติให้ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การ
ทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
วัน ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ รับมอบใบประกาศนี ยบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิ บัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ ออกหนั งสือเวียนแจ้งคู่ค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อขอความ
ร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
โดยระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559 สานัก ตรวจสอบได้ทาหน้าที่ตรวจสอบประเมินการ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสาหรับพนักงาน
ใหม่ในวันปฐมนิเทศ
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
ซึ่งมีคาถามและคาตอบดังนี้
1. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุที่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จากัด
ขาดทุน 5.5 ล้านบาท
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้
ถอนตัวออกจากการร่วมลงทุนใน บริษัท พี ซี ที เอเซียอินชัวรันส์ จากัด และเมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เพิ่งได้จัดตั้ง บริษัท
กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จากัด และมีค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน (Operation Expenses) ในระยะแรกโดยเฉพาะต้นทุน
คงที่ (Fixed Costs) ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปกติของธุรกิจประกันภัย ฉะนั้น การสร้างกาไรจึงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่ง
2. นายฤทธิ ชั ย หยิบ เจริ ญ พร ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ย สอบถามถึงแนวทางที่ บริ ษั ทฯ จะด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี
เบี้ ยประกัน ภั ยรั บรวมตามเป้ าหมายที่ ตั้งไว้ วิธี การค านวณค่ าเบี้ ย ประกัน ภั ย รถยนต์ ในโครงการ BKI Insurance
Telematics และวิธีการทากาไรจากการรับประกันภัยยานยนต์ ดังนี้
2.1 แนวทางที่บริษัทจะดาเนินการเพื่อให้มีเบี้ยประกันภัยรับรวมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ
กาหนดเป้ าหมายเบี้ ยประกั น ภั ยรับ ตรงไว้เบื้ อ งต้ น ประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ผ่ านมาประมาณ
ร้อยละ 13 นอกจากบริษัทฯ จะมุ่ งเน้ น การขยายตลาดในงานที่ ทากาไรแล้วบริษัทฯ ยังมี ระบบการตรวจสอบเพื่ อ
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ประเมินประสิทธิภาพการทากาไร ปรับปรุงการทางานและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อให้บริษัทฯ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
2.2 วิธีการคานวณค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในโครงการ BKI Insurance Telematics เป็นอย่างไร
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลักการเบื้องต้นใน
การคานวณเบี้ยประกันภัยโครงการดังกล่าว คือ หากใช้งานรถยนต์น้อยค่าเบี้ยประกันภัยก็จะลดลง
2.3 บริษัทฯ จะทากาไรจากการรับประกันภัยยานยนต์อย่างไร
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัท ฯ
จะพยายามทากาไรจากการรับประกันภัยยานยนต์ให้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาแม้ว่าตลาดมีการแข่งขันกันสูง และการปรับ
ขึ้นราคาทาได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งมีการปรับค่ าอะไหล่ ค่าแรงเพิ่มสูงขึ้นด้วย บริษัทฯ จึงเลือกนาระบบ Telematics มา
ใช้เพื่อสามารถบริหารจัดการลูกค้ากลุ่มที่ดีให้อยู่กับบริษัทฯ ให้ได้มากที่สุด อันจะทาให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
(Loss Ratio) ต่าลงเพื่อรักษาผลกาไรในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา
ที่ประชุมไม่มีคาถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน
ประจาปี 2558 ตามที่เสนอ
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 82 - 89 ของรายงานประจาปี 2558 ที่ได้
ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
จากนั้ น จึงเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถือ หุ้ น สอบถามรายละเอี ยดเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้
U

มติที่ประชุม: ที่ประชุม มีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้
ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระที่ 3:
 เห็นด้วย 63,831,059
เสียง (100.0000 %)
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( 0.0000 %)
 งดออกเสียง
0
เสียง ( 0.0000 %)
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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2558
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,342,326,004.- บาท กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 567,716.- บาท และกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ยกมา 2,936,506,464.-บาท บริษัทฯ จึงมีกาไรสะสมก่อนการจัดสรร 5,279,400,184.- บาท
คณะกรรมการจึงเห็น สมควรเสนอต่อที่ ประชุม เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ ให้จัด สรรเงิน กาไร โดยจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวน 106,470,000.- หุ้น ในอัตราหุ้นละ 12 บาท
โดยจ่ า ยจากก าไรสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,277,640,000.- บาท ซึ่ ง คณะกรรมการได้ อ นุ มั ติ ใ ห้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 3.75 บาท
ดังรายละเอียดการจัดสรรกาไรดังนี้
หน่วย: พันบำท
ครั้งที่ 23/2559 ครั้งที่ 22/2558
(ปี 2558)
(ปี 2557)
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
292,793 292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
292,793 292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
292,793 292,793
เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจานวน
399,262 399,262
กาไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรยกไป
4,001,760 2,936,506
รวม
5,279,401 4,214,147
U

จ

โดยบริษัทฯ กาหนดให้วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 23 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกาไรประจาปี
2558 ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผล ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้
ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระที่ 4:
 เห็นด้วย 63,831,059
เสียง (100.0000 %)
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( 0.0000 %)
 งดออกเสียง
0
เสียง ( 0.0000 %)
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วำระที่ 5 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการ
อิ สระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหา ออกจากตาแหน่ งเนื่ อ งจากครบวาระ นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์ จึงไม่ได้เป็นผู้นาเสนอรายงานต่อที่ประชุม เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงมติในวาระนี้
ประธานได้มอบหมายให้นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
จานวนทั้งสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มี
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
U

1. นายชัย
2. นายสิงห์

โสภณพนิช
ตังทัตสวัสดิ์

3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ

ดิศกุล

4. นายช.นันท์

เพ็ชญไพศิษฏ์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้พิจารณา
ถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของนายชัย โสภณพนิช, นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์,
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย มี ม ติ เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ให้ เสนอรายชื่ อ
นายชั ย โสภณพนิ ช , นายสิ ง ห์ ตั ง ทั ต สวั ส ดิ์ , หม่ อ มราชวงศ์ ศุ ภ ดิ ศ ดิ ศ กุ ล และนายช.นั น ท์ เพ็ ช ญไพศิ ษ ฏ์
ต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับ
ข้ อ เสนอของคณะกรรมการ หรื อ งดออกเสี ย ง ได้ โปรดยกมื อ เพื่ อ ลงมติ เป็ น รายบุ ค คล หากไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ยกมื อ
จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้ว ย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
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จากนั้น นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็น
รายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้
1. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 8 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย
และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย นับจานวนหุ้นได้ 144,849 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
366 ราย นับจานวนหุ้นได้ 63,975,908 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายชัย โสภณพนิช ได้
ดังนี้
 เห็นด้วย 53,440,065
 ไม่เห็นด้วย 7,726,533
 งดออกเสียง 2,809,310

เสียง (83.5315 %)
เสียง (12.0773 %)
เสียง ( 4.3912 %)

2. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 2 ราย นับจานวนหุ้นได้
41,200 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 368 ราย นับจานวนหุ้นได้ 64,017,108 หุ้น จึง
สรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 62,408,871
 ไม่เห็นด้วย
19,034
 งดออกเสียง 1,589,203

เสียง (97.4878 %)
เสียง ( 0.0297 %)
เสียง ( 2.4825 %)

3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ใน ระหว่ า งนี้ ไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น เข้ า ร่ ว ม ประชุ ม เพิ่ ม เติ ม จึ ง ส รุ ป ผ ลการนั บ ค ะแน น เสี ย งขอ ง
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 62,427,905
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง 1,589,203

เสียง (97.5175 %)
เสียง ( 0.0000 %)
เสียง ( 2.4825 %)

4. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ใน ระหว่ า งนี้ ไม่ มี ผู้ ถื อหุ้ น เข้ า ร่ ว ม ประชุ ม เพิ่ ม เติ ม จึ ง สรุ ป ผ ลก ารนั บ ค ะแน น เสี ย งขอ ง
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 60,838,348
 ไม่เห็นด้วย 1,589,557
 งดออกเสียง 1,589,203

เสียง (95.0345 %)
เสียง ( 2.4830 %)
เสียง ( 2.4825 %)
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มติที่ประชุม: ทีป่ ระชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ
ดิศกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มจำนวนกรรมกำร กำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ และเพิ่มเติมอำนำจกรรมกำรใหม่
ประธานได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ รายงานต่ อที่ ประชุ ม ว่า บริษัท กรุงเทพประกัน ภัย จากัด (มหาชน) มี ค วาม
ประสงค์เพิ่มจานวนกรรมการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับการขยายงานของบริษัทฯ โดยสรรหาบุ คคลที่เหมาะสม
เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน และได้เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ และเป็น
หนึ่งในกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จากเดิม เป็นดังนี้
“นายชั ย โสภณพนิ ช นายวรวิท ย์ โรจน์ ร พี ธ าดา นายพนั ส ธี ร วณิ ช ย์ กุ ล นายอภิ สิ ท ธิ์ อนั น ตนาถรั ต น
กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”
ในการนี้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงคุณ สมบัติ และความเหมาะสมของ
นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน แล้วเห็นว่า นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติดี ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีตลอดมา มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามได้ เห็นสมควรเสนอให้ นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้ว เห็น
ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และเป็นหนึ่งใน
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือเพื่อลงมติ
จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนวาระที่ 6 นี้
หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน เป็นกรรมการเพิ่มอีก
1 ท่ าน และเป็น หนึ่ งในกรรมการผู้ มี อ านาจลงนามผู กพั น บริษัทฯ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บบั ตร
ลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทั้ง กรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง
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จากนั้น นายสุวรรณ แทนสถิตย์ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ในระหว่างการประชุมในวาระที่ 6
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 2 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1
ราย นับจานวนหุ้นได้ 6,657 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 370 ราย นับจานวนหุ้นได้ 64,023,765 หุ้น
จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ได้ดังนี้
 เห็นด้วย 62,433,162
 ไม่เห็นด้วย 1,589,203
 งดออกเสียง ..1,400

เสียง (97.5156 %)
เสียง ( 2.4822 %)
เสียง ( 0.0022 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุม โดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน เป็นกรรมการเพิ่ มอีก
1 ท่าน และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายโชตะ
โมริ
กรรมการอิสระ
11. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร
12. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการ
13. นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
วำระที่ 7 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2559
ประธานได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้
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นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 เมษายน 2558 ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการส าหรั บ ปี 2558 เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น ไม่ เกิ น
12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรร
แล้วเป็นจานวนเงินที่ใช้จริง 10,089,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 136 – 137 ของรายงานประจาปี 2558
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาประเมินผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ให้เวลามาปฏิบั ติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ และยังมีส่วนในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ ประกอบกับคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์
รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและ
ผลประกอบการใกล้เคี ยงกัน แล้ว เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น เพื่ อ พิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ
ค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2559 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา
พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดัง
สรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2559 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
หน่วย : บำท
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม/คน/ปี แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ
1,440,000.360,000.- กรรมการ
720,000.180,000.- กรรมการตรวจสอบ
360,000.90,000.- กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
90,000.- กรรมการธรรมาภิบาล
90,000.ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 ปรากฏว่า
ไม่มีคาถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม : ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ โดยเสี ย งมากกว่าสองในสามของจ านวนเสี ย งที่ ม าประชุ ม เห็ น ด้ วยให้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ ยประชุม แก่คณะกรรมการบริษัทฯ สาหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และ
มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ดังสรุปผลการนับคะแนนเสียง
ในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้
ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระที่ 7:
 เห็นด้วย 62,425,242
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง 1,598,523

เสียง (97.5032 %)
เสียง ( 0.0000 %)
เสียง ( 2.4968 %)
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วำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี 2559
ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในระเบียบวาระนี้
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ผ่านการ
พิจ ารณาแต่ งตั้ งจากที่ ประชุม สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ครั้งที่ 22 ให้ เป็น ผู้ สอบบัญ ชีข องบริษัทฯ ประจาปี 2558 ซึ่ ง บั ดนี้ ค รบ
กาหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2559 โดย
เสนอให้
1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
3) นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734
แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกาหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
ผู้ทาการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
ในกรณี ที่ผู้สอบบัญ ชี ดังกล่าวข้างต้ น ไม่ สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด จัด หา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 เป็นจานวนเงิน 2,300,000.บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย: บำท

1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปีของบริษัทฯ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
(3 ไตรมาสๆ ละ 200,000 บาท)
3.ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2559)
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2559)
5.ค่าบริการอื่น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ปี 2559
(1)

ปี 2558
(2)

เพิ่มขึ้น
(3)=(1)-(2)

เพิ่มขึ้น
(%)

1,150,000

980,000

170,000

17.3

600,000

510,000

90,000

17.6

140,000

130,000

10,000

7.7

410,000

390,000

20,000

5.1

ไม่มี

-

-

290,000

14.4

ไม่มี
2,300,000

2,010,000
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คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชี
ปี 2558 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นบริษัทที่ มี
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีก
หลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบั ญชีในปี 2559 จานวน 2,300,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2558 จานวนทั้งสิ้น 2,010,000.- บาท แล้วมีความเห็น ว่าค่ำสอบบัญชีปี 2559 ที่มี
กำรปรับรำคำเพิ่มขึ้น 290,000.- บำท หรือประมำณร้อยละ 14.4 ของค่ำสอบบัญชีปี 2558 เป็นราคาที่เหมาะสม
สาเหตุหลักของการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี มีดังนี้
1. การเพิ่มขอบเขตของการตรวจสอบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ที่มีผลบังคับใช้เริ่มวันที่
1 มกราคม 2559 โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งทางบริษัท สานั กงาน
อีวาย จากัด จะต้องประสานให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟลโล เป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของการตั้งสารอง
ค่าสินไหมทดแทน
2. การเปลี่ยนแปลงและการนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงิน และ
รายงานเกี่ยวกับผลการดาเนิ น งานของบริษัทประกัน วิน าศภัย (ฉบั บที่ 4) พ.ศ.2556 (ซึ่งปัจจุบัน ใช้ฉ บับ พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559) ที่เริ่มใช้สาหรับงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานโดยผู้สอบบั ญชี และงบการเงิน
สาหรับรอบปีปฏิทินที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีของปี พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบี ย นเลขที่ 4951 และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุ ณ ปสุ ต ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4499 และ/หรื อ
นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบี ยนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 เป็นจานวนเงิน 2,300,000.- บาท
ทั้ งนี้ ระหว่างการประชุ ม ในวาระที่ 8 มี ผู้ ถือ หุ้ น ซึ่ งมาด้ วยตนเองเข้ าร่วมประชุ ม เพิ่ ม เติ ม จานวน 1 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 1,365 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 371 ราย นับจานวนหุ้นได้ 64,025,130 หุ้น
จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 ได้ ดังนี้
ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระที่ 8 :
 เห็นด้วย 64,017,210
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
7,920

เสียง (99.9876 %)
เสียง ( 0.0000 %)
เสียง ( 0.0124 %)
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วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 นี้
ได้ดาเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามเพิ่มเติมว่าเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นามาใช้บริหารจัดการ
สินไหมสามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้หรือไม่อย่างไร
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระบบ Teleclaim ซึ่งเป็น
ระบบที่บริษัทฯ ทามานานแล้วและทาให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในการ
แจ้งเคลม รวมถึงรับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ i-Claim ซึ่งเป็นบริการรับแจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัย
รวมถึงบริการ Locate Me เพื่อเป็นการแจ้งตาแหน่งเกิดเหตุผ่านระบบ SMS เพื่อให้เข้าถึงการบริการได้เร็วยิ่งขึ้น หรือ
จะเป็ น บริการ Smart Garage List ที่ จะแนะน าศู น ย์ซ่อมในสัญ ญาของบริษัทฯ ที่ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งระบบ
i-Claim น่าจะลดค่าใช้จ่ายลงได้บ้าง แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณาว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เท่าใด
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม ท า e-Policy ท าให้ ไ ม่ ต้ อ งพิ ม พ์ ก รมธรรม์ อ อกมาเป็ น Hard Copy และ
กระบวนการส่งโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าน่าจะลดค่าใช้จ่ายลงได้พอสมควร ส่วนค่าใช้จ่ายจะลดลง
เท่าไหร่นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการประเมินของบริษัทฯ
เมื่อปรากฏว่าไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุ กท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุม
อนึ่ง ในระหว่างการดาเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทาให้จานวนหุ้นของการลงมติใน
วาระต่างๆ มีจานวนหุ้นมากกว่าจานวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะได้กาหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เห็นด้วยในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 และไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงในวาระที่ 9 จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วแต่อย่างใด
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ดังนั้น จึงสรุปจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 125 ราย และโดยการมอบฉันทะ 248 ราย รวม
ทั้งสิ้น 373 ราย นับจานวนหุ้นได้ 64,025,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1344 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(จานวน 106,470,000 หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจนีย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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รำยงำนประจำปี 2559 (Annual Report) พร้อมงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 2 และวำระที่ 3)
สรุปสาระสาคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
รำยกำร
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของเจ้ำของ
รำยได้
- รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
- รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
- กำไรจำกเงินลงทุน
- ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- รำยได้อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย *
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
- ค่ำใช้จ่ำยลงทุน
- ต้นทุนทำงกำรเงิน
- ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
รวม
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้น (บำท)

ปี 2559
57,332,603
24,078,874
33,253,729

ปี 2558
เปลี่ยนแปลง
59,251,270 (1,918,667)
24,795,100
(716,226)
34,456,170 (1,202,441)

ร้อยละ
(3.2)
(2.9)
(3.5)

12,085,023
1,125,896
69,834
8,719
168,305
13,457,777

12,210,083
1,125,439
20,922
11,620
162,909
13,530,973

(125,060)
457
48,912
(2,901)
5,396
(73,196)

(1.0)
0.1
233.8
(25.0)
3.3
(0.5)

9,531,846
1,012,932
87,336
3,768
396,107
11,031,989

9,732,423
961,248
87,373
4,031
403,572
11,188,647

(200,577)
51,684
(37)
(263)
(7,465)
(156,658)

(2.1)
5.4
(0.1)
(6.5)
(1.9)
(1.4)

2,425,788
22.78

2,342,326
22.00

83,462
0.78

3.6
3.6

หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายเงินสมทบรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
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รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 4)
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
หน่วย: ล้านบาท
ครั้งที่ 24/2560 ครั้งที่ 23/2559 ครั้งที่ 22/2558
(ปี 2559)
(ปี 2558)
(ปี 2557)
1. กาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2. จานวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจาปี (ล้านหุ้น)
3. กาไรต่อหุ้น (บาท) *
4. เงินปันผลประจาปี (บาท:หุ้น)
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล
(เปรียบเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

2,342.3
106.47
22.00
12
1,277.6
54.54

2,297.8
106.47
21.58
12
1,277.6
55.60

2,425.8
106.47
22.78
14
1,490.6
61.45

หมายเหตุ * กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด้วยจานวนหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่/ปี
19/2555
20/2556
21/2557
22/2558
23/2559

เงินปันผล
ประจำปี
2554
2555
2556
2557
2558

ไตรมำส 1
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

เงินปันผลและหุ้นปันผล
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
2.75
2.75
3.75
2.75
2.75
3.75
2.75
2.75
3.75
2.75
2.75
3.75
2.75
2.75
3.75

(บาท/หุ้น)
รวม
หุ้นปันผล
4*
-

หมายเหตุ * ในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล
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เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4
คำนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่ง เข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้ นที่มี สิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย
(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือเป็น
ผู้มี อานาจควบคุม เป็ นเวลาไม่ น้ อยกว่า 2 ปี ก่อ นได้รับการแต่ งตั้ ง ทั้งนี้ ลักษณะต้ องห้ ามดั งกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รั บการเสนอชื่อเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4
คำนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ (ต่อ)

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงาน
สอบบั ญ ชี ซึ่ งมี ผู้ สอบบั ญ ชีข องบริษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริษัทร่ วม นิ ติบุค คลที่ เป็ น ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุ มของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ
บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกั นและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนั ยในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่ น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
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เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
ประวัตขิ องบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5)

คณะกรรมการบริษั ทฯ ซึ่ งไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่วนได้ เสีย ภายใต้ ค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา พิ จารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช , นายสุวรรณ แทนสถิตย์, นายวีระศักดิ์
สุตัณฑวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล กลับเข้ามาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม
กรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์

ประกาศเภสัช

2. นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

3. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

4. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ต่อวาระ)
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา (ต่อวาระ)
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร (ต่อวาระ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทาข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน
ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้า 31

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
ประวัติกรรมกำรที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วำระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5)

นำยกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกำศเภสัช
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ง
สถำนที่ทำงำน

โทรศัพท์

442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
18 พฤศจิกายน 2485
อำยุ
74
ปี
ไทย
สถำนภำพ
สมรส
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14 -16
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2639-8907
โทรสำร
0-2639-8998

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม
- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ พ.ศ. 2507
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2535
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏลาปาง พ.ศ. 2544
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship
(AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 1) พ.ศ.2532
ประวัตกิ ำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546
- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550
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เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
ตำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
16 พฤศจิกายน 2548 – ปัจจุบัน
7 เมษายน 2542 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2547 – 2548
พ.ศ. 2542 – 2548
พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548 – เมษายน 2553
พ.ศ. 2548 – มิถุนายน 2553
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
กันยายน 2552 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2523 – 2544
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2530 – 2558
พ.ศ. 2540 – 2548
พ.ศ. 2527 – 2549

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
(หรือ ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน) เดิม)
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จากัด
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จากัด

ประวัติกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กาหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และมีผลเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557)
- ตาแหน่งด้านบริหาร
- ไม่มี * จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ
- 18 ปี - (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)
* จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวำระนี้
- 21 ปี * กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี * ข้อพิพำททำงกฎหมำย
- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา * กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง ได้แก่
1. ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
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- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 4 แห่ง ได้แก่
1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
(หรือ ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน) เดิม)
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
* กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
(หรือ ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน) เดิม) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
* ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว)
กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
* ควำมสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
กำรประชุม/ปี
- คณะกรรมการบริษัทฯ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
- คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครั้ง)

จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
(ครั้ง)

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

2
2
3

2
2
3

หน้า 34

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ต่อ)
กำรประชุม/ปี
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
ปี 2559
- ผู้ถือหุน้
ครั้งที่ 21 (ปี 2557)
ครั้งที่ 22 (ปี 2558)
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครั้ง)

จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
(ครั้ง)

1

1

1
1
1

1
1
1
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ประวัติกรรมกำรที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วำระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5)

นำยสุวรรณ แทนสถิตย์
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ง
สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์

112 ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
1 พฤษภาคม 2487
อำยุ
72
ปี
ไทย
สถำนภำพ
สมรส
กรรมการในคณะกรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0-2231-4667
โทรสำร
0-2231-4646

ประวัติกำรศึกษำ/กำรอบรม
- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines
- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas, Philippines
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355
ประวัตกิ ำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2548
ตำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
16 พฤศจิกายน 2548 – ปัจจุบัน
26 เมษายน 2548 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
18 ธันวาคม 2550 – ปัจจุบัน

กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จากัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
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ตำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน (ต่อ)
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 – 2549
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2533 – 2539
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2521 – 2533
ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
ประวัติกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กาหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และ
มีผลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559)
- ตาแหน่งด้านบริหาร
- ไม่มี * จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ
- 12 ปี - (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน)
* จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวำระนี้
- 15 ปี * กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี * ข้อพิพำททำงกฎหมำย
- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา * กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2) กรรมการในคณะกรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
3) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1) ประธานกรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จากัด
2) ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จากัด
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* กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต
และกรรมการในคณะกรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
* ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่ สมรสของบุคคลดังกล่าว)
กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
* ควำมสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
กำรประชุม/ปี
- คณะกรรมการบริษัทฯ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
- คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
- ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 21 (ปี 2557)
ครั้งที่ 22 (ปี 2558)
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครั้ง)

จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
(ครั้ง)

4
4
4

4
4
4

1
3
1

1
3
1

1
1
1

1
1
1
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ประวัติกรรมกำรที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วำระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5)

นำยวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ง
สถำนที่ทำงำน
โทรศัพท์

35/90 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
11 พฤศจิกายน 2500
อำยุ
59
ปี
ไทย
สถำนภำพ
สมรส
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0-2626-3734
โทรสำร
0-2230-1381

ประวัติกำรศึกษำ/กำรอบรม
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 18/2548)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
(วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
- Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.
ประวัตกิ ำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation (DAP) รุ่นที่ 21/2546
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ตำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
27 กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน
25 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน
26 เมษายน 2548 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 – 2557
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2545 – 2555
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน

กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จากัด
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จากัด (มหาชน)
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อานวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ – ยูบี จากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จากัด
กรรมการ บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จากัด

ประวัติกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กาหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
- ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(แต่งตั้งและมีผลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
- ตาแหน่งด้านบริหาร
- ไม่มี * จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ
- 12 ปี - (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2548 - ปัจจุบัน)
* จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวำระนี้
- 15 ปี * กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี * ข้อพิพำททำงกฎหมำย
- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา หน้า 40

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
* กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 4 แห่ง ได้แก่
1) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จากัด (มหาชน)
2) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จากัด (มหาชน)
3) รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
4) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1) กรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จากัด
2) กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ – ยูบี จากัด
3) กรรมการ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
4) กรรมการ บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จากัด
5) กรรมการ บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จากัด
* กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ดารงตาแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
* ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว)
กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
* ควำมสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
กำรประชุม/ปี
- คณะกรรมการบริษัทฯ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครั้ง)

จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
(ครั้ง)

4
4
4

4
4
4

1
1
2

1
1
2
หน้า 41

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ต่อ)
กำรประชุม/ปี
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ปี 2559
- คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
ปี 2558
ปี 2559
- ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 21 (ปี 2557)
ครั้งที่ 22 (ปี 2558)
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครั้ง)

จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
(ครั้ง)

1

1

2
1

2
1

0
1
1

1
1
1
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ประวัติกรรมกำรที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วำระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5)

นำยพนัส ธีรวณิชย์กุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ง
สถำนทีท่ ำงำน

โทรศัพท์

234/519 หมู่บ้านนันทวัน – ศรีนครินทร์ หมู่ที่ 6
ตาบลบางเมือง อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1 กรกฏาคม 2495
อำยุ
64
ปี
ไทย
สถำนภำพ
สมรส
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2285-8503
โทรสำร
0-2610-2100 ต่อ 8503

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Course in General (Non-life) Insurance, Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan
ประวัติกำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553
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ตำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
1 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน
1 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2554 – 2558
22 เมษายน 2554 – ปัจจุบัน
25 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 – 2558
พ.ศ. 2550 – 2552
พ.ศ. 2544 – 2550
พ.ศ. 2543 – 2544
พ.ศ. 2536 – 2543
26 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2537 – 2539, 2542 – 2543

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประวัติกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
- กรรมการธรรมาภิบาล
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
- ตาแหน่งด้านบริหาร
- ประธานคณะผู้บริหาร
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)
* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ
- 6 ปี - (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน)
* จำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวำระนี้
- 9 ปี * กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
- 35,247 หุ้น (ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หมายเหตุ: นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
(1) คู่สมรส - นางสุภรณ์ ธีรวณิชย์กุล จานวน 5,600 หุ้น
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* ข้อพิพำททำงกฎหมำย
- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา * กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง ได้แก่
1) กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี * กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
* ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- เป็นประธานคณะผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จานวน 35,247 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ซึ่งนับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
(1) คู่สมรส - นางสุภรณ์ ธีรวณิชย์กุล จานวน 5,600 หุ้น
จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
อนึ่ง เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ ดังนั้ น บริษัทฯ จึง ไม่ มีกลุ่ม ผู้ ถือ หุ้น ที่ มีลักษณะเป็ น ผู้ถือหุ้ น รายใหญ่ ตามคานิยามที่ สานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด
* ควำมสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- เป็นประธานคณะผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญกับบริษัทฯ
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
กำรประชุม/ปี
- คณะกรรมการบริษัทฯ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ปี 2559

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครั้ง)

จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
(ครั้ง)

4
4
4

4
4
4

1
1
2

1
1
2

1

1
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* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ต่อ)
กำรประชุม/ปี

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครั้ง)

จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
(ครั้ง)

1
1
1

1
1
1

- ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 21 (ปี 2557)
ครั้งที่ 22 (ปี 2558)
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 7)
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2560 โดยกาหนดให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทาการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ จัด ทาข้อมู ลประวัติของบุค คลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อ แต่งตั้งเป็น ผู้ สอบบั ญ ชีของบริษัท ฯ
ประจาปี 2560 ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 7)

นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์
4951
45
ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงำน หุ้นส่วน
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ

-

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ

- 4 ปี ( พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน) -
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ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 7)

นำงสำวสมใจ คุณปสุต
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงำน
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ
-

4499
45
ปี
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุ้นส่วน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ

ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
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ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 7)

นำงสำวรัตนำ จำละ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงำน
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ
-

3734
51
ปี
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุ้นส่วน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ

ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
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หนังสือมอบฉันทะ
ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น หากผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองได้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม แทน หรือจะมอบฉัน ทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กาหนด เข้าร่วมประชุม
แทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ น แบบหนั งสือมอบฉั น ทะที่ ใช้ เฉพาะกรณี ผู้ ถือหุ้ น ที่ เป็ น ผู้ ลงทุ น ต่ างประเทศและแต่งตั้ ง ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ ผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ส าหรั บ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ แบบ ค. ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถ download ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่
bangkokinsurance.com และขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะได้ โปรดจั ด เตรี ย มเอกสารหลั ก ฐานประกอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแบบกำรลงทะเบียนที่มี Bar Code มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
ตลอดจนศึกษาวิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 10 พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบมายังส่วนทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 27 เมษายน 2560 หรือมอบให้ผู้รับมอบ
ฉันทะของท่านนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมด้วย
อนึ่ ง หากท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดประสงค์ จ ะแต่ ง ตั้ ง ให้ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ
ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 8 ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้
มิได้มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมครั้งนี้แต่อย่ำงใด เว้นแต่ ในวำระที่ 6 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร
สำหรับปี 2560
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ประวัติกรรมกำรอิสระที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม

นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ง

178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
13 กันยายน 2489
อำยุ
70
ไทย
สถำนภำพ
โสด
ข้าราชการบานาญและกรรมการหน่วยงานต่าง ๆ

ปี

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
ประวัติกำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
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ประวัติกำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) (ต่อ)
- หลักสูตร Anti–Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
ตำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
1 มีนาคม 2550 – ปัจจุบัน
27 กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน
24 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน
3 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน
25 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2552 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เมษายน 2557 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
มิถุนายน 2555 – เมษายน 2557
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
เมษายน 2555 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เมษายน 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา
2 ตุลาคม 2557 – 6 กันยายน 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เมษายน 2553 – กรกฎาคม 2556 กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัด
มิถุนายน 2552 – 21 มีนาคม 2559 กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2551 – มีนาคม 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงพาณิชย์
ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2551
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
ตุลาคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2551
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กันยายน 2549 – กุมภาพันธ์ 2551 ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
พ.ศ 2548 – พฤษภาคม 2554
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในกากับของราชการ
ฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ
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ตำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน (ต่อ)
พ.ศ. 2545 – 2550
ประธานกรรมการสถาบันประกันภัยไทย
พ.ศ. 2544 – สิงหาคม 2551
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2544 – 2549
อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2542 – 2544
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2537 – 2542
รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ประวัติกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กาหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558)
- กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และ
มีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557)
- ตาแหน่งด้านบริหาร
- ไม่มี * จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ
- 10 ปี - (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน)
* กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
- ไม่มี * ข้อพิพำททำงกฎหมำย
- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา * กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
3. ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี,
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
5. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1. กรรมการกฤษฎีกา
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
* กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
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* ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว)
กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
* ควำมสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
กำรประชุม/ปี
- คณะกรรมการบริษัทฯ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
- คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
ปี 2559
- ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 21 (ปี 2557)
ครั้งที่ 22 (ปี 2558)
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครั้ง)

จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
(ครั้ง)

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

2
2
3

2
2
3

1

1

1
1
1

1
1
1

* กำรมีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมครั้งที่ 24
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560
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ข้อบังคับ
ของ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
…………………………………………………………
หมวดที่ 5 กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 40.
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 (สี่)
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ
คณะกรรมการจะเรีย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การประชุ ม วิส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ได้ สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน
ทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1
(หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 41.
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้
ผู้ ถือ หุ้ น และนายทะเบี ยนทราบไม่ น้ อ ยกว่า 7 (เจ็ด ) วัน ก่อ นวัน ประชุ ม หรือ โฆษณาค าบอกกล่ าวนั ด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
ข้อ 42.
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องมีหุ้นนั บรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ ถือหุ้ น ครั้งใด เมื่ อ ล่วงเวลานั ด ไปแล้วถึงหนึ่ งชั่วโมง
จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือ หุ้นได้เรียกนัดเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้ องขอให้
นั ด ประชุ ม ใหม่ และให้ ส่งหนั งสื อ นั ด ประชุ ม ไปยังผู้ ถือ หุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่า 7 (เจ็ด ) วัน ก่อ นวัน ประชุ ม ในการประชุ ม
ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 43.
ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ ประชุ ม หรือ ไม่ สามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้าไม่ มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า
หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ
และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานใน
ที่ประชุมกาหนด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
44.1 ในกรณี ป กติ ให้ ถื อ เสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
44.2 ในกรณี ดั งต่ อ ไปนี้ ให้ ถือ คะแนนเสียงไม่ น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสีย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือ เลิกสัญ ญาเกี่ยวกับการให้ เช่ ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออก
หลั ก ทรั พ ย์ ช นิ ด อื่ น ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายว่า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
ข้อ 44.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทาดังนี้
45.1 พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม แสดงถึ ง ผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
45.6 กิจการอื่น ๆ
ข้อ 45.
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีกำรมอบฉันทะ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดนาแบบกำร
ลงทะเบี ยนที่ มี Bar Code มาแสดงเพื่ อ ลงทะเบี ยนในวัน ประชุม พร้อ มจัด เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงตน พร้อมแสดงบัตรประจาตัว ประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง
หรื อ หนั งสือ เดิ น ทางฉบั บจริง (กรณี ผู้ ถือ หุ้ น เป็ น ชาวต่ า งประเทศ) เพื่ อ ลงทะเบี ยนเป็ น ผู้ เข้ าร่วมประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น
โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม :
ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
เอกสาร โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงตน พร้อมบัตรประจาตัว ประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง
หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และนาส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (โปรดดูวิธีกำรมอบฉันทะในหัวข้อที่ 2.
ถัดไป) พร้อมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
1.2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้น
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ โดยหาก
มีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
1.2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้น
เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจดังกล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ -ชื่อสกุล ต้อง
แสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
(2) สาเนาหนั งสือรับรองการจดทะเบี ยน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็ นนิติบุค คล ที่ออกโดย
นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอานาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่ง
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
(3) กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน โดยเลือ กใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะต้องส่ง
เอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย
ก.) สาเนาหนั งสือ รับรองการจดทะเบี ยน หรือ หลัก ฐานอื่ น ที่ แสดงการเป็ น นิ ติ บุค คล
ของคัสโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอานาจ
รับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ของคัสโตเดียน
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ข.) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอานาจ
ของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการ
เป็ น ชาวต่ างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อ งโดยกรรมการผู้ มี อานาจ
ดังกล่าว
ค.) หนั งสือ มอบอานาจจากผู้ ถือหุ้ น ให้ คั สโตเดี ยนเป็ นผู้ ด าเนิ นการลงนามในหนั งสือ
มอบฉันทะแทน
ง.) หนังสือยันยันว่าผู้ลงนามในหนั งสือมอบฉัน ทะแทนได้ รับอนุญ าตประกอบธุรกิจ
คัสโตเดียน
2.

วิธีกำรมอบฉันทะ
2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุชื่อและ
รายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กาหนดคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อม
หนังสือนัดประชุม
2.2 ผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
สามารถเลื อ กใช้ ห นั งสือ มอบฉั น ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ งเพี ยงแบบเดี ยวเท่ านั้ น (โดยบริษั ท ฯ
ขอแนะนำให้ท่ำนใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบ
หนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
2.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณี ผู้ถือหุ้นที่
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ตาม
ความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
2.4 หนั งสือ มอบฉั นทะจะต้ องกรอกข้อ มูล และลงลายมือชื่ อผู้ม อบฉัน ทะและผู้ รับมอบฉัน ทะให้ ถูกต้อ ง
ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความที่สาคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง
2.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทาหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
2.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใด ๆ ที่จัดทาเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
จะต้องจัดทาคาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
ลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
2.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใด ๆ ที่จัดทาขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทั้งหลายดังกล่าวจะต้อง
ให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอานาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการ
ลงลายมือชื่อด้วย
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3.

วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพี ยง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
เว้ น แต่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ างประเทศและแต่ งตั้ งให้ คั สโตเดี ย นในประเทศไทยเป็ น ผู้ รั บ ฝากและดู แลหุ้ น ได้
มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
3.2 วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
(ก.) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือ
มอบอานาจแบบ ก. ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกมือเพื่อ
ลงมติในวาระดั งกล่าว และส่งบั ตรลงคะแนนที่ บริษัทฯ ได้ แจกให้เมื่ อลงทะเบี ยนเข้าร่วมประชุม โดยทา
เครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียว
เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีบุคคลใดยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
(ข.) กรณี ผู้มาประชุมที่ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอานาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่ง
ผู้มอบฉันทะกาหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในทุกวาระแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะ
กาหนดไว้ ยกเว้น กรณี ที่ผู้ ม อบฉั น ทะไม่ ได้ ร ะบุ ค วามประสงค์ ในการออกเสีย งในวาระใดไว้หรื อ ระบุ ไว้
ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
(2) การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มี
การลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุ มจะเป็นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบั งคั บบริษัทฯ กาหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้
ดาเนิน การให้เป็น ไปตามที่กาหนดนั้ น โดยประธานในที่ ประชุม จะแจ้งให้ ผู้ ถือหุ้ นในที่ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่
ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
3.4 กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งผลกำรนับคะแนน
เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
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ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

มาด้วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)
แสดงบัตรประจาตัว หรือ แสดงหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบ แล้วแต่กรณี
ลงนามเข้าร่วมประชุม

(*ลงนามในแบบการลงทะเบียนที่มี Bar Code)

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดการประชุม

ประธานเสนอวาระการประชุม ตามลาดับ

กรณีที่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือและ
ส่งบัตรลงคะแนน (สาหรับผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง)

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและ
สรุปผลลงคะแนน
เมื่อทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทปี่ ระชุมทราบ

เมื่อการประชุมได้ดาเนินการจนเสร็จ โปรดคืนบัตรลงคะแนน
ให้แก่เจ้าหน้าที่เพือ่ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
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แผนทีแ่ สดงสถำนที่จัดประชุม

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) : หมำยเลขโทรศัพท์ 02-285-8888
ส่วนทะเบียนผู้ถือหุ้น ฝ่ำยกฎหมำย : โทรศัพท์ 02-285-7760 หรือ 02-285-7767 โทรสำร 02-610-2126 หรือ
cs@bangkokinsurance.com
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