
 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 29 

ของ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

 ประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เมื่อเริ่มการประชุมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง 34 ราย และโดยการมอบฉันทะ 81 ราย รวมท ัง้สิ้น 115 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้45,542,110 หุน้    

คิดเป็นรอ้ยละ 42.7746 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด (จ านวน 106,470,000.- หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่42. 

 

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม และนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ 

เลขานุการบรษิทั ท าหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 29 และนางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทัไดแ้นะน า

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯตลอดจนตวัแทนจากบรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ            

ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้  ดงัรายนามต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการบริษทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการท ัง้หมด 

และทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 1 ทา่น โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้  

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

3. นายกองเอกเปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

5. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ ดศิกลุ กรรมการอสิระและ 

  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

  (เขา้ร่วมประชมุผ่านระบบ Microsoft Team) 

8. นายสุวรรณ      แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและ 

  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

9. นางณินทริา       โสภณพนิช กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

10. นายพนสั        ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

11. นายซาโตรุ โอกรุะ กรรมการอสิระ  

  (เขา้ร่วมประชมุผ่านระบบ Microsoft Team) 

12. นายวรวทิย ์ โรจนร์พธีาดา ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั 

 

 



 

 

(2) 

 

2. คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ จ านวน 15 ทา่น ไดแ้ก่ 

 1. คุณสุพฒัน ์ อยู่คงพนัธุ ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 2. คุณจกัรกรชิ     ชวีนนัทพรชยั ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 3. คุณปวณีา จูชวน ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 4. คุณชวาล โสภณพนิช ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 5. คุณต่อศกัดิ์ จงเกื้อตระกูล ทีป่รกึษา 

 6. คุณอานนท ์ วงัวสุ ทีป่รกึษา 

 7. คุณธีรยุทธ  กจิวรพฒัน ์ ผูอ้  านวยการ ธุรกจิสาขาและการร่วมทนุ 

 8. คุณยิง่ยศ แสงชยั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต ์

 9. หมอ่มหลวงชลติพงศ ์สนิทวงศ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

         10. คุณทศัพงศ ์      บศุยพลากร ผูอ้  านวยการ ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

   รกัษาการผูอ้  านวยการ ธุรกจิลูกคา้รายย่อย 

 11. คุณศุภชยั  อศัวารกัษ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 12. คุณวเิชยีร โมลวีรรณ รองผูอ้  านวยการอาวโุส ส านกัตรวจสอบ           

 13. คุณเอกมล องัคว์ฒันะ รองผูอ้  านวยการ ส านกัการลงทนุ 

      14. คุณอมุาพร หวลบุตตา รองผูอ้  านวยการ ส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

   รองผูอ้  านวยการ สว่นบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

 15. คุณเอนก คีรเีสถยีร รองผูอ้  านวยการอาวุโส ส านกัเลขานุการบรษิทั 

   รกัษาการผูอ้  านวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

 

3. ตวัแทนจากบรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

 1. คุณรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ หุน้สว่น 

 2. คุณณรศิรา  ไชยสุวรรณ  หุน้สว่น 

 3. คุณนิลเนตร  เหลา่พทัรเกษม  ผูจ้ดัการอาวุโส 

 

จากนัน้ นางศรจีติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุวา่ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

คร ัง้ที ่29 นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมอบหมายบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั เป็น

ผูใ้หบ้ริการระบบการประชุมซึง่ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบ

ควบคุมการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA) และแจง้ถงึวธิีปฏบิตัิ

ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. วาระทีต่อ้งออกเสยีงลงมต ิจะขอมตขิองผูถ้อืหุน้เป็นรายวาระ ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้มคีะแนน

เสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่ โดยถอืว่า หนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง เวน้แต่กรณีของคสัโตเดยีนทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ

โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

 

 



 

 

(3) 

 

2. กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะแบบ ก. สามารถลงคะแนนเสยีง โดยคลกิเลอืกปุ่ มใด

ปุ่ มหนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” เพื่อใหร้ะบบท าการประมวลผล โดยบริษทัฯ    

จะใหเ้วลาผูถ้อืหุน้ประมาณ 1 นาทเีพือ่ลงคะแนนเสยีงในระหวา่งการเปิดใหล้งคะแนนแต่ละวาระ หากไมท่  าเครื่องหมาย

ใดๆ ลงในช่องลงคะแนนเสยีง ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

3. กรณีผูร้บัมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผูถ้ือหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนา้ในหนังสือ        

มอบฉนัทะแลว้ บริษทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผูม้อบฉนัทะก าหนดไวใ้นระบบ ท่านที่รบัมอบฉนัทะมาเขา้ร่วม

ประชุมไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี เวน้แต่กรณีผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะมาแต่ผูถ้อืหุน้ไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนไว ้ขอให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองตามวธิีการทีไ่ดแ้จง้มาแลว้ขา้งตน้ 

4. ในวาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตัง้

กรรมการแต่ละทา่นเป็นรายบคุคล 

5. ในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามและแสดงความคิดเหน็ในประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ไดโ้ดย

การพมิพข์อ้ความในหนา้ต่าง Chat แลว้คลกิทีปุ่่ มสง่  

6. เมือ่บริษทัฯ ตอบค าถามในแต่ละวาระแลว้ บริษทัฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนการประชุมใหท้ีป่ระชุมทราบ 

และเมือ่ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้จะถอืวา่การออกเสยีงลงมตใินวาระนัน้เป็นอนัสิ้นสุดลง 
 

เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีน ัน้ นางศรีจิตรา         

ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดข้อเชิญ นายภูมนิทร ์ชาติวริิยะกุล ผูส้อบบญัชีอสิระจากบริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั 

เพือ่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ในการเป็นพยานผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุคร ัง้นี้ดว้ย  
 

ที่ประชุมรบัทราบวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนแลว้  ประธานจึงไดม้อบหมายให  ้นางศรีจิตรา         

ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เป็นผูด้  าเนินการประชมุภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบยีบวาระการประชมุ

ตามล  าดบั ดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564  

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 28 ซึ่งประชุม      

เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564 ตามทีไ่ดส้ง่ส  าเนาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ วา่มผูีถ้อืหุน้ทา่นใดขอแกไ้ขรายงานการประชมุดงักล่าว

หรอืไม ่ 

ปรากฏว่าไม่มผูีใ้ดขอแกไ้ข จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมโดยขอใหผู้ถ้ือหุน้คลกิเลอืกปุ่ มใด           

ปุ่ มหนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” เพือ่ใหร้ะบบท าการประมวลผล และเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัรายงานการประชมุดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่  28 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 

2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมจ านวน 3 ราย 

เป็นการร่วมประชุมดว้ยตนเองท ัง้ 3 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้25,200 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 118 

ราย นบัจ านวนหุน้ได ้45,567,310 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่1 ดงันี้ 

 

 



 

 

(4) 

 

ผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 1: 

☑ เหน็ดว้ย           45,559,208    เสยีง   (  99.9822   %)     

◻ ไมเ่หน็ดว้ย              0         เสยีง   (    0.0000   %)   

◻ งดออกเสยีง           8,102      เสยีง   (    0.0178   %)     

◻ บตัรเสยี                 0   เสยีง   (    0.0000   %)     

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 

ดร.อภิสิทธิ์  อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดร้ายงานผลของ          

การด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 ดงันี้ 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 เปลี่ยนแปลง % 

เบี้ยประกนัภยัรบั 24,511.0 22,858.2 7.2 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั 

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

 

645.9 

988.5 

40.8 

 

2,873.1 

984.3 

39.3 

(77.5) 

0.4 

3.8 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการรบัประกนัภยั (383.4) 1,849.5 (120.7) 

รายไดสุ้ทธิจากการลงทนุ 1,498.3 1,360.6   10.1 

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,114.9 3,210.1    (65.3) 

หกั ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 59.0 504.5 (88.3) 

ก าไรสุทธิ 1,055.9 2,705.6 (61.0) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 9.92 25.41      (61.0) 

 

ดร.อภิสิทธิ์  อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า                

ในปี 2564 บริษทัฯ มีเบื้ยประกนัภยัรบัเพิ่มขึ้นและยงัสามารถท าก าไรจากการรบัประกนัภยัประเภทต่างๆ  ไดสู้งขึ้น 

โดยเฉพาะจากการรบัประกนัภยัยานยนต ์แต่ในส่วนของการรบัประกนัภยัเบด็เตลด็ โดยเฉพาะจากการรบัประภยัภยั          

โควดิ-19 ซึง่มกีารแพร่ระบาดและมอีตัราการตดิเชื้อทีค่่อนขา้งสูง ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งชดใชค่้าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ลูกคา้

ผูเ้อาประกนัภยัค่อนขา้งมาก จงึสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ท าใหใ้นปี 2564 บรษิทัฯ ขาดทนุสุทธิจาก

การรบัประกนัภยัโควดิ-19 จ านวน 3,194.5 ลา้นบาท และเมื่อน าก าไร (ขาดทุน) จากการรบัประกนัภยั หกัค่าใชจ้่าย    

ท ัง้หมดแลว้ จงึท าใหบ้รษิทัฯ ขาดทนุสุทธิจากการรบัประกนัภยัจ านวน 383.4 ลา้นบาท  

ท ัง้นี้  ก าไร (ขาดทุน) จากการรบัประกนัภยัหลงัหกัค่าใชจ้่ายสมทบส าหรบัการประกนัภยัในแต่ละประเภท         

ในรอบปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 ปรากฏตามรายละเอยีดดงันี้  
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 เปลี่ยนแปลง (%) 

เบี้ยประกนัภยัรบั 24,511.0 22,858.2 7.2 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั  

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

อคัคีภยั 

ตวัเรอื 

สนิคา้ 

ยานยนต ์

เบด็เตลด็-NON COVID-19 

เบด็เตลด็-COVID-19 

 

 

202.7 

11.7 

146.8 

2,013.2 

1,466.0 

(3,194.5) 

 

 

466.1 

10.1 

113.7 

725.1 

1,482.7 

75.4 

 

 

(56.5) 

15.8 

29.1 

177.6 

(1.1) 

(4,336.7) 

รวม 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

645.9 

(988.5) 

(40.8) 

2,873.1 

(984.3) 

(39.3) 

(77.5) 

0.4 

3.8 

รวม ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการรบัประกนัภยั (383.4) 1,849.5 (120.7) 

 

ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ยงัไดร้ายงานถงึสถานการณ์การการรบัประกนัภยัโควดิ-19 ใหแ้ก่ทีป่ระชุมทราบ

เพิม่เตมิ ดงันี้  

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัประกนัภยัโควดิ-19 ซึง่มกี าหนดระยะเวลาความคุม้ครองเป็นเวลา 12 เดอืน และจะ

ทยอยครบก าหนดอายุกรมธรรมใ์นปี 2565 โดยในช่วงสิ้นเดอืนเมษายน 2565 จ านวนกรมธรรมท์ี่มผีลบงัคบัจะลดลง

จากจ านวน 1,172,374 ฉบบั เหลอืจ านวน 477,124 ฉบบัในเดอืนพฤษภาคม 2565  

อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบขอ้มูลการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากสดัส่วน              

ผูต้ิดเชื้อที่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนมายงับริษทัฯ ต่อจ านวนประชากรที่ติดเชื้อท ัง้หมดตามขอ้มูลของกระทรวง

สาธารณสุข (Hit Rate) ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 3.4 ในขณะที่ขอ้มูลตัง้แต่

วนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่20 เมษายน 2565 มอีตัรา Hit Rate เท่ากบัรอ้ยละ 10.5 ซึง่เป็นอตัราทีค่่อนขา้งสูง เนื่องจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยงัคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการกลายพนัธุข์องโคโรน่าไวรสัเป็นสายพนัธุโ์อมคิรอนที่     

ติดเชื้อไดง้่ายและไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมประกนัภยัมีความกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

โดยเฉพาะการรบัประกนัภยัโควดิ-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ” ที่ผูเ้อาประกนัภยัมุ่งประสงคใ์หม้กีารติดเชื้อเพื่อเรียกรอ้ง           

ค่าสนิไหมทดแทน  

ส าหรบัขอ้มูลในส่วนของวงเงนิค่าสนิไหมทดแทนเฉลีย่ต่อราย ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2564 เป็นจ านวนเงนิ 53,000 บาทต่อราย ในขณะทีว่งเงนิค่าสนิไหมทดแทนเฉลีย่ต่อราย ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่

20 เมษายน 2565 เป็นจ านวนเงนิ 40,300 บาทต่อราย เนื่องจาก ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากสายพนัธุโ์อมิครอน

ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีแลว้มอีาการนอ้ยลง ท าใหค่้ารกัษาพยาบาลลดลง ประกอบกบักลุม่ผูป่้วยทีร่กัษาตวัแบบ Home 

Isolation ก็อาจจะไม่มกีารเบกิค่ารกัษาพยาบาล ซึง่แตกต่างจากปี 2564 ทีม่กีารเขา้รบัการรกัษาท ัง้ในโรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลสนาม  
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ส าหรบัค่าสนิไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัโควดิ-19 ในส่วนของบริษทัฯ ในปี 2564 บริษทัฯ ไดช้ดใช ้          

ค่าสนิไหมทดแทน (Gross Incurred Loss) เป็นจ านวนเงนิ 3,726 ลา้นบาท โดยในปี 2565 บริษทัฯ ไดป้ระมาณการ     

ค่าสนิไหมทดแทนไว ้โดยในส่วนที่เป็น Gross Incurred Loss จะอยู่ที่ระหว่าง 9,000 ถงึ 10,000 ลา้นบาท และเมื่อ

ค านวณเป็น Net Incurred Loss แลว้ ค่าสนิไหมทดแทนทีบ่ริษทัฯ จะตอ้งรบัผดิชอบจะอยู่ทีร่ะหว่าง 8,280 ถงึ 9,200 

ลา้นบาท ท ัง้นี้  หากพิจารณาถึงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของ     

บรษิทัฯ ซึง่อยู่ทีร่ะหวา่งรอ้ยละ 192.2 ถงึ รอ้ยละ 189.7 ยงัอยู่ในอตัราทีสู่งกวา่อตัราข ัน้ต า่ทีส่  านกังาน คปภ. ก าหนดไว ้

ทีร่อ้ยละ 140 จงึถอืว่าสถานะทางการเงนิของบริษทัฯ ยงัมคีวามเขม้แข็งเพยีงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อความม ัน่คง

ของบรษิทัฯ แต่อย่างใด 
 

นอกจากนี้  ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดร้ายงานต่อ 

ทีป่ระชมุถงึผลการปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) วา่ บรษิทัฯ 

ไดย้ึดม ัน่ในการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่อย่างเคร่งครดั  และมุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

ถกูตอ้ง เป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีโดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัเิรื่องการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ไวใ้น

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษทัฯ เพื่อใหก้รรมการและพนกังานยึดถือปฏิบตัิ  ซึ่งในปี 2564 

บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมความรูใ้หแ้ก่พนกังาน เพือ่ปลูกฝงัและเนน้การปฏบิตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่

อย่างเคร่งรดั รวมถงึก าหนดมาตรการเพิม่เติมดา้นการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ นอกจากนี้ยงั

จดัใหม้กีารประเมนิผล  ก ากบัดูแล  และติดตามการปฏบิตัิอย่างสม า่เสมอ นอกจากนี้  การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ทีบ่รษิทัฯไดร้บัการรบัรองครบก าหนดในวนัที่  21 สงิหาคม 2564  

บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองต่ออายุอกี 3 ปี ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2567 
 

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  ในรอบปี 2564     

ปรากฏว่าไม่มคี าถาม ซึ่งบริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดใ้นช่วงทา้ยของการประชุม ดงันัน้       

ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และรายงาน

ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564       

ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการ               

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัรายละเอยีดปรากฏในหนา้ 161-245 ของรายงานประจ าปี 2564 หรอืแบบ 

56-1 One Report ทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  
 

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบังบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จของบรษิทัฯ ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 

 
 



 

 

(7) 

 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม

เพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่3 ดงันี้  
 

ผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 3: 

☑ เหน็ดว้ย         45,567,308       เสยีง   (   100.0000 %)     

◻ ไมเ่หน็ดว้ย              0          เสยีง   (    0.0000   %)   

◻ งดออกเสยีง            2           เสยีง   (    0.0000  %)     

◻ บตัรเสยี                 0    เสยีง   (    0.0000  %)     

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมติัการจา่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงั     

หกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้1,055,881,548.- บาท ก าไรเบด็เสร็จอื่นส  าหรบัปีทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ในภายหลงั 23,449,517.- บาท และก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา 4,734,293,909.- บาท รวมเป็นก าไรสะสม    

ก่อนการจดัสรร 5,813,624,974.- บาท  

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิใหจ้ดัสรรเงนิก าไร     

โดยจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 106,470,000 หุน้ ในอตัรา

หุน้ละ 15 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละจากก าไรสะสมของบริษทัฯ รวมเป็นเงินท ัง้สิ้น 

1,597,050,000.- บาท โดยคณะกรรมการไดอ้นุมตัิใหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ 3 คร ัง้ เป็นเงนิหุน้ละ 10 บาท 

จงึคงเหลอืจ่ายเงนิปนัผลครัง้สุดทา้ยหุน้ละ 5 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรก าไรดงันี้        

                      (หน่วย: พนับาท) 
 

2564 2563 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่1 ในอตัรา 3.50 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 372,644 319,410 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่2 ในอตัรา 3.50 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 372,644 319,410 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่3 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,409 319,409 

เงนิปนัผลครัง้สุดทา้ย ในอตัรา 5 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 532,350 638,818 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี - 36,818 

ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรยกไป 4,216,578 4,734,294 

รวม 5,813,625 6,368,159 

 

โดยบริษทัฯ ก าหนดใหว้นัที่ 11 มนีาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธิใน   

การเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี คร ัง้ที่ 29 และสิทธิในการรบัเงนิปนัผล และก าหนดจ่ายเงินปันผล       

คร ัง้สุดทา้ยประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท์ี ่6 พฤษภาคม 2565 
 

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปนัผลและการจดัสรรก าไรประจ าปี  

2564 ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
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มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลและจดัสรรก าไร ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงสรุปผลการนบัคะแนนเสยีง    

ในวาระที ่4 ได ้ดงันี้ 
 

ผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 4: 

☑ เหน็ดว้ย         45,567,308     เสยีง   ( 100.0000 %)     

◻ ไมเ่หน็ดว้ย             2          เสยีง   (   0.0000 %)   

◻ งดออกเสยีง            0        เสยีง   (   0.0000 %)   

◻ บตัรเสยี                0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วาระท่ี 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 นางศรีจติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจาก นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการ

อสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นหนึ่งในกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ

ประธานจึงไดม้อบหมายใหน้ายสุวรรณ แทนสถิตย ์กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา        

เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระที ่5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และวาระที ่6 

พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 ตามล  าดบั 

นายสุวรรณ แทนสถติย ์กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุ

วา่ ปจัจบุนัคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนท ัง้สิ้น 11 ทา่น และในการประชมุสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ 

กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งในอตัราหนึ่งในสาม ท ัง้นี้  กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว อาจไดร้บั

เลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้โดยในปีนี้มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ทา่น ดงันี้ 

(1) ดร.อภสิทิธิ์     อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

(2) นายช.นนัท ์    เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

(3) นายสงิห ์       ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

(4) ม.ร.ว.ศุภดศิ    ดศิกลุ    กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบริษทัฯ ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอ

วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ  ผ่าน

ทางเว็บไซต ์ของบริษทัฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 พรอ้มท ัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักลา่ว

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนัน้  ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใด เสนอวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณารายชื่อบุคคลท ัง้หมดที่ไดผ้่าน

กระบวนการสรรหาและกล ัน่กรองคุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได ้

พจิารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัถงึคุณสมบตัิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม 

ประวตัิการท างานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบตัิงานแลว้เห็นว่า  กรรมการที่ครบวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่               

(1) นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์(2) นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ และ (3) ม.ร.ว.ศุภดศิ ดศิกุล มคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

ซึง่สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง  
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ท ัง้นี้  กรรมการอิสระท ัง้ 3 ท่าน ดงักล่าวไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยท่านไดน้ า

ประสบการณ ์ความรู ้ความเชี่ยวชาญ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยุทธแ์ละการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ เป็นอย่างดี ส  าหรบักรรมการอกี 1 ท่าน ไดแ้ก่ ดร. อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ท่านเป็นกรรมการทีม่คีวามรู ้

ความเชี่ยวชาญ รวมถงึประวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  
 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่ว โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตเิป็นรายบคุคล  
 

จากนัน้ นายสุวรรณ แทนสถติย ์ไดป้ระกาศชื่อบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงมติเป็น

รายบคุคล จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงเพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคล ไดด้งันี้ 
 

1. ดร. อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสียงของ ดร. อภิสิทธิ์             

อนนัตนาถรตัน ไดด้งันี้  

☑ เหน็ดว้ย         45,565,308       เสยีง   ( 99.9956 %)     

◻ ไมเ่หน็ดว้ย           2 เสยีง    ( 0.0000 %)    

◻ งดออกเสยีง        2,000     เสยีง    ( 0.0044 %)  

◻ บตัรเสยี              0     เสยีง    ( 0.0000 %)  

 

2.  นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายช.นนัท์       

เพช็ญไพศิษฏ ์ไดด้งันี้ 
 

☑ เหน็ดว้ย         45,564,954     เสยีง    ( 99.9948 %)     

◻ ไมเ่หน็ดว้ย          356 เสยีง    ( 0.0008 %)    

◻ งดออกเสยีง        2,000     เสยีง    ( 0.0044 %)  

◻ บตัรเสยี              0     เสยีง    ( 0.0000 %)  

 

3. นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

ในระหวา่งนี้ ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ 

ไดด้งันี้ 
 

☑ เหน็ดว้ย         45,564,954     เสยีง    ( 99.9948 %)     

◻ ไมเ่หน็ดว้ย          356 เสยีง    ( 0.0008 %)    

◻ งดออกเสยีง        2,000     เสยีง    ( 0.0044 %)  

◻ บตัรเสยี              0     เสยีง    ( 0.0000 %)  
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4.  หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ ดศิกลุ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสียงของหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ 

ดศิกลุ ไดด้งันี้ 
 

☑ เหน็ดว้ย         45,564,954     เสยีง    ( 99.9948 %)     

◻ ไมเ่หน็ดว้ย          356 เสยีง    ( 0.0008 %)    

◻ งดออกเสยีง        2,000     เสยีง    ( 0.0044 %)  

◻ บตัรเสยี              0     เสยีง    ( 0.0000 %)     

 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากมมีติใหก้รรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

(1) ดร.อภสิทิธิ์      อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

(2) นายช. นนัท ์     เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

(3) นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

(4) ม.ร.ว.ศุภดศิ    ดศิกลุ    กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 

ดงันัน้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายกองเอกเปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

    ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ ดศิกลุ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

7. นายสุวรรณ      แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นางณินทริา       โสภณพนิช กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

9. นายพนสั        ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

10. นายซาโตรุ โอกรุะ กรรมการอสิระ  

11. ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 

วาระท่ี 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสุวรรณ แทนสถติย ์กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 
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นายสุวรรณ แทนสถติย ์กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมตัิค่าตอบแทน

กรรมการส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร  ซึ่งเมื่อจดัสรรแลว้เป็นจ านวนเงินที่ใชจ้ริง  14,550 ,000.- บาท               

ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในหนา้ 106-107 ของรายงานประจ าปี 2564 หรอืแบบ 56-1 One Report 

ในปี 2565 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาเปรยีบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ และ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบยีนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกนัหรือที่มขีนาดและผลประกอบการ

ใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นชอบค่าตอบ แทน

กรรมการรายปีส าหรบัปี 2565 เป็นการจ่ายในรูปของตวัเงนิ รวมเป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไมเ่กนิ 16,000,000.- บาท (เทา่กบั

ปี 2564 ที่ผ่านมา) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด พรอ้มกบัมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าวต่อไป โดยมีหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียด       

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชมุ ดงันี้  

หน่วย : บาท 

                                              ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชมุ/คน/ปี         แบง่จ่ายรายไตรมาส 

- ประธานกรรมการ 2,000,000.-      500,000.- 

- กรรมการ             1,000,000.-     250,000.- 

- กรรมการตรวจสอบ 400,000.-                         100,000.- 

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา                    100,000.-         - 

- กรรมการธรรมาภบิาล                                        100,000.-         -  

 

ท ัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ที่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง      

เหน็ดว้ยไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ       
 

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุสอบถามเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี  2565 ปรากฏว่า

ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีติโดยคะแนนเสยีงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทีม่าประชุมเหน็ดว้ยใหจ้่าย

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษทั  ส  าหรบัปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 16,000,000.- บาท และ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรต่อไป ท ัง้นี้ ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม

เพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่6 ได ้ดงันี้ 

ผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 6: 

☑ เหน็ดว้ย                41,960,615         เสยีง   (   92.0849 %)     

◻ ไมเ่หน็ดว้ย               4,002             เสยีง   (   0.0088 %)   

◻ งดออกเสยีง            3,602,693          เสยีง   (  7.9063 %)   

◻ บตัรเสยี                  0                  เสยีง   (   0.0000 %) 



 

 

(12) 

 

หมายเหตุ: ในการนบัคะแนนวาระที่ 6 ยงัมไิดห้กัจ านวนหุน้ของผูม้สี่วนไดเ้สยี ซีง่หลงัจากหกัจ านวนหุน้ของ   

ผูม้สี่วนไดเ้สยีจ านวน 2,869,593 เสยีงแลว้ จึงท าใหผ้ลการนบัคะแนนเสยีงปรากฏตามที่ระบุไวข้า้งตน้ ท ัง้นี้  มไิดท้  า

ใหผ้ลการลงมตขิองทีป่ระชมุเปลีย่นแปลงไปแต่อย่างใด 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อ             

ที่ประชุมว่า บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ไดผ้่านการพจิารณาแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่  28 ใหเ้ป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 ซึง่บดันี้ ครบก าหนดเวลาแลว้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2565 โดยเสนอใหบุ้คคลของบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัรายนาม

ต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

1) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรอื 

2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรอื 

3) นางสาวณรศิรา   ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ ใหบ้ริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ทีต่รวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้

นอกจากนี้ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 2,920,000.- 

บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

หน่วย : บาท 

 ปี 2565 ปี 2564 เพิม่ขึ้น % 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ สิ้นสุดวนัที่              

    31 ธนัวาคม 2565 1,500,000 1,460,000 40,000 

 

2.7 

2. ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัฯ สิ้นสุดวนัที ่     

   31 มนีาคม 30 มถินุายน และ 30 กนัยายน (รวม 3 ไตรมาส) 780,000 750,000 30,000 

 

4.0 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง  

  (30 มถินุายน 2565) 160,000 160,000 - 

 

- 

4. ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่ง   

   (31 ธนัวาคม 2565) 

 

480,000 

 

480,000 

 

- 

 

- 

5. ค่าบรกิารอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี - - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,920,000 2,850,000 70,000 2.5 
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 คณะกรรมการตรวจสอบและผูอ้  านวยการผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานดา้นบญัชีและการเงนิ  ไดพ้ิจารณา

ภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2564 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัชีอื่นๆ แลว้           

เหน็ว่า บริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นบริษทัทีม่ชีื่อเสียงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลมาโดยตลอด รวมถงึ       

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้ ับบริษ ัทประกันวินาศภ ัยอีกหลายแห่ง  ท ัง้ย ังไม่มีความสมัพ ันธ์                 

และ/หรือส่วนไดเ้สยีระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่ เกี่ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าว ซึ่งค่าสอบบญัชีที่เสนอมาในปี 2565 จ านวน 2,920,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 

70,000 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 2.5  
 

 จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ผูส้อบบญัชสี  าหรบัปี 2565 ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากแต่งตัง้ใหบุ้คคลของบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั       

ดงัรายนามต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

1) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรอื 

2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรอื 

3) นางสาวณรศิรา   ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 
 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ ใหบ้ริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา         

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ทีต่รวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 2,920,000.- บาท  
 

ท ัง้นี้ ระหวา่งการประชมุในวาระที ่7 ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่7 ได ้

ดงันี้ 

ผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระท่ี 7 : 

☑ เหน็ดว้ย               45,426,408         เสยีง   (   99.6908  %)     

◻ ไมเ่หน็ดว้ย               96,602         เสยีง   (    0.2120 %)   

◻ งดออกเสยีง              44,300         เสยีง   (   0.0972 %)   

◻ บตัรเสยี                    0           เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วาระท่ี 8 พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่จะมผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ๆ เพือ่พจิารณาหรอืไม ่  

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้             

คร ัง้ที ่29 นี้ ไดด้  าเนินการมาครบทกุระเบยีบวาระแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอืน่ๆ ได ้
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 1. คุณจฬุาลกัษณ ์กลุกฤษฎา ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถาม ดงันี้  

 1.1 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัการ Loss Ratio ในส่วนของประกนัอคัคีภยั              

ทีเ่พิม่ขึ้นเป็นเทา่ตวัทกุปีอย่างไร 

  ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้ แจงต่อ                

ทีป่ระชมุวา่ บรษิทัฯ มกีารตดิตามความความเสยีหายจากการรบัประกนัอคัคีภยัอย่างต่อเนื่อง ซึง่สาเหตสุว่นใหญ่มาจาก

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศท าใหเ้กิดลมพายุทีม่คีวามรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลใหท้รพัยส์นิเสยีหายและไดร้บั

ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมอ์คัคีภยั ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดท้ดลองท า Risk Model ที่เกี่ยวกบัร่องลม แต่ยงัไม่มี        

ความแม่นย าเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีการจดัท า Risk Accumulation เพื่อบริหารจดัการไม่ใหพ้ื้นที่มี   

ความเสี่ยงภยัสะสมมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นภยัลมพายุ หรือ ภยัน า้ท่วม รวมท ัง้ยงัไดม้ีการจดัท า War Room 

Management เพือ่เฝ้าตดิตามความเสีย่งภยัในดา้นต่างๆ ตลอดจนจดัใหม้วีศิวกรท าการส ารวจและประเมนิความเสีย่ง

ภยั พรอ้มจดัท า Risk Signification และ Risk Recommendation ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเพื่อป้องกนัความเสี่ยงภยั 

รวมถงึการพจิารณาจ ากดัวงเงนิความรบัผดิส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัทีอ่าจมคีวามเสีย่งสูง 

 1.2 บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะแตกพารเ์พือ่เพิม่สภาพคลอ่งของการซื้อ-ขายหุน้ของบริษทัฯ หรอืไม ่

 นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อทีป่ระชมุวา่ บรษิทัฯ ยงัไมม่นีโยบายดงักลา่ว เนื่องจาก

การแตกพารจ์ะท าใหร้าคาหุน้ของบริษทัฯ ลดลง และกระทบต่อความน่าเชื่อถอืของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มี

นโยบายที่จะเพิ่มสภาพคล่องอีกทางหนึ่งในรูปแบบของการจ่ายหุน้ปนัผล ซึ่งเคยด าเนินการเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ท ัง้นี้

จะตอ้งพจิารณาจากผลด าเนินการของบรษิทัฯ อกีระยะหนึ่ง 

 

 2. คุุณจฑุาพร เลศิมณีทรพัย ์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถาม ดงันี้ 

 2.1 บริษทัฯ ไดร้บัประโยชนจ์ากการที่ธุรกิจประกนัภยัหลายรายประสบปญัหาจากสถานการณ์โควดิ -19

หรอืไม ่อย่างไร  

 ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ชี้ แจงต่อ                

ทีป่ระชุมว่า กรณีทีบ่ริษทัประกนัภยับางแห่งประสบปญัหาจากสถานการณ์โควดิ-19 หรือถูกเพกิถอนใบอนุญาต งานที่

บริษทัประกนัภยัแห่งนัน้รบัไวก็้จะถูกกระจายไปยงับริษทัที่เหลอือยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นแง่ของการเพิ่มโอกาสใน     

การรบัประกนัภยั และเป็นการผลกัดนัใหบ้รษิทัประกนัภยัทีเ่หลอือยู่มแีนวโนม้ทีเ่ตบิโตขึ้น 

 2.2 บริษทัมีการตั้งส  ารองค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการร ับประกันภยัโควิด-19 ล่วงหนา้หรือไม่ อย่างไร       

  ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ชี้ แจงต่อ                 

ทีป่ระชุมว่า บริษทัฯ มกีารตัง้วงเงนิ IBNR (Incurred But Not Reported) เพือ่รองรบักรณีทีลู่กคา้ติดเชื้อแต่ยงัไม่ได ้

เรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน เนื่องจากจะตอ้งรอออกจากโรงพยาบาล หรือรอรกัษาตวัใหห้ายก่อน ท ัง้นี้  ณ สิ้นปี 2564 

บริษทัฯ ไดเ้ปรียบเทียบค่า UPR (Unearned Premium Reserve) กบัค่า URR (Unexpired Risk Reserve) แลว้ 

พบว่าค่า UPR มากกว่าค่า URR ดงันัน้ บริษทัฯ จงึไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งตัง้ส  ารองค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการรบัประกนัภยั   

โควดิ-19 เพิม่เตมิแต่อย่างใด 
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 2.3 แนวโนม้ธุรกจิประกนัภยัในปีนี้ เป็นอย่างไร  

 ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ชี้ แจงต่อ              

ทีป่ระชมุวา่ แนวโนม้การเตบิโตของธุรกจิประกนัภยัอาจลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิทีไ่มด่นีกั แต่สว่นทีจ่ะผลกัดนัให ้

เติบโตได ้คือ เบี้ยประกนัภยัทรพัยส์นิ เพราะภยัธรรมชาตินัน้สามารถเกิดขึ้นไดท้ ัว่โลก และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา     

บริษทัรบัประกนัภยัต่อ (Reinsurance) ไดม้กีารปรบัเพิม่เบี้ยประกนัภยัทรพัยส์นิ รวมถงึแนวโนม้การปรบัตวัเพิ่มขึ้น

ของเบี้ยประกนัภยัประเภทต่างๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควดิ-19  

 

 3. คุณจณตัว ์สุชาโต ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่า ในปี 2565 บริษทัฯ ยงัเหลอืค่าเสยีหายจากการเรียกรอ้ง

ค่าสินไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยั Covid-19 เท่าไหร่ และเป็นไปไดห้รือไม่ที่ความเสียหายจะไปถึง 10,000      

ลา้นบาท และคิดวา่บรษิทัฯ จะเสยีหายประมาณเทา่ไหร่ และจะตอ้งเพิม่ทนุหรอืไม ่  

   ดร.อภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

บรษิทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิสถานการณ์จากจ านวนผูต้ดิเชื้อในแต่ละวนั ซึง่จ  านวนผูต้ดิเชื้อสูงสุดต่อวนัอยู่ที่วนัละ 

25,000 ราย ดงันัน้ จงึคาดการณ์ว่า จ านวนผูต้ิดเชื้อโดยเฉลีย่จะอยู่ที่ประมาณวนัละ 20,000 ราย ประมาณการความ

เสยีหายอยู่ที่ประมาณ 10,000 ลา้นบาท แต่กรณีดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงนิและความม ัน่คงของ

บริษ ัทฯ แต่อย่างใด (โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากวาระที่  2 ร ับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับ                    

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564) 
 

 4. คุณสุกลัยา รตันประภาพร ไดส้อบถามว่า ความเสียหายจากการเอาประกนัภยัที่เกี่ยวขอ้งกบัโควดิ-19     

คาดวา่จะถกูบนัทกึในงบการเงนิไตรมาสใดเป็นไตรมาสสุดทา้ย  

    ดร.อภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า      

เมื่อพิจารณาจากจ านวนกรมธรรมท์ี่ยงัมีผลบงัคบัซึ่งก าลงัทยอยครบก าหนดเป็นจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 90 ณ                 

สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 แลว้ คาดว่าความเสียหายจากการเอาประกนัภยัที่เกี่ยวขอ้งกบัโควิด-19 จะถูกบนัทึกใน              

งบการเงนิไตรมาสที ่1/2565 และต่อเนื่องไปยงัไตรมาสที ่2/2565 เป็นไตรมาสสุดทา้ย 

 

 5. คุณสมชาย รงัสสีกลสวสัดิ์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถาม ดงันี้  

 5.1 บรษิทัฯ มผีลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีจ่ะน ามาชดเชยความเสยีหายจากการรบัประกนัภยัโควดิ-19 หรอืไม ่ 

 ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ชี้ แจงต่อ                     

ที่ประชุมว่า ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑข์องบริษทัฯ พยายามคิดคน้และพฒันาผลติภณัฑท์ี่ตอบโจทยก์ารใชช้ีวติของผูค้น    

ในยุคปจัจุบนัอยู่เสมอ เช่น การรบัประกนัภยัจากการซื้อของออนไลน์ การรบัประกนัภยัไซเบอร ์การรบัประกนัภยัที่     

เกดิจากการละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล และการรบัประกนัภยัรถยนต ์EV เป็นตน้  

 5.2 ส าหรบัเงนิปนัผลในปี 2565 จะมโีอกาสจ่ายมากวา่ปี 2564 หรอืไม ่เป็นจ านวนเทา่ใด  

 นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อทีป่ระชมุวา่ ทางบรษิทัฯ จะพจิารณาจากความสามารถ

ในการจ่ายเงนิปนัผล โดยอตัราเงนิปนัผลในปี 2565 น่าจะไมต่่างจากปี 2564 
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 6. คุณราตรี วิศิษฏสุ์รวงศ์ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนและ           

เบี้ยประชมุของคณะกรรมการบรษิทั เป็นค่าตอบแทนรายเดอืน หรอืเบี้ยประชมุต่อคร ัง้ อย่างไร 

    นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษทั ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนและ                        

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษทั โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส (โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากวาระที่ 6 พจิารณา

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565) 

 

 7. คุณรกัชยั ผาสุพงษ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามวา่ บรษิทัฯ มแีผนปรบัเปลีย่นโครงสรา้งบรษิทัเป็น Holding 

Company หรอืไม ่  

    ดร.อภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

ขณะนี้ อยู่ในระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละเป็นช่วงเริ่มตน้ของการศึกษาเพือ่ขยายธุรกจิต่างๆ ในอนาคต 

 

 8. คุณปรญิญา เธียรวร ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามถงึความเป็นไปไดใ้นการควบรวมกจิการระหว่าง BLA และ 

BKI และตัง้เป็น Holding Company  

   ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยงัไม่มี

การศึกษาขอ้มลูในเรื่องดงักลา่วแต่อย่างใด 

 

 9. คุณสมชาย รงัสสีกลสวสัดิ์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามถงึสาเหตทุีม่กีารเพิม่ค่าสอบบญัชจีากปีทีผ่่านมา 

    คุณรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์หุน้ส่วน (Partner) ของบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า     

การเพิม่ค่าสอบบญัช ีในปี 2565 เป็นการปรบัเพิม่ตามอตัราเงนิเฟ้อเป็นหลกั โดยในปี 2564 ทีผ่่านมา มไิดม้กีารปรบัขึ้น

ค่าสอบบญัชแีต่อย่างใด 

 

 เมือ่ปรากฏวา่ไมม่คี าถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึกลา่วปิดประชมุและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชมุ 

 

ดงันัน้ สรุปจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 37 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 81 ราย รวมท ัง้สิ้น 

118 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ ัง้สิ้น 45,567,310 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 42.7983 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

(จ านวน 106,470,000.- หุน้) 

เลกิประชมุเวลา 15.40 น. 

      

    

 

                 (นายชยั โสภณพนิช) 

        ประธานในทีป่ระชมุ 

 

 

  (นางศรจีติรา ประโมจนีย)์  

       เลขานุการบรษิทั 

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 


