
บริษทั กรงุเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
แจ้งมติท่ีประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 27 

 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 27 เมื่อวนัที่                  

26 มถิุนำยน 2563 ณ หอ้งประชุม 1105 ชัน้ 11 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั เลขที ่25 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ 
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เมื่อเริ่มกำรประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 75 รำย และโดยกำร                 
มอบฉนัทะ 140 รำย รวมทัง้สิน้ 215 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้ 52,665,378 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49.4650 ของจ ำนวน
หุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด (จ ำนวน 106,470,000.- หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่42 
โดยทีป่ระชุมไดม้มีตดิงัต่อไปนี้  
 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 26 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 
มติ  ทีป่ระชุมรบัรองควำมถูกตอ้งครบถว้นของรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 26 เมื่อวนัที ่

26 เมษำยน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย   53,090,720 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9893 *** 
 ไม่เหน็ดว้ย     0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ                0 
 งดออกเสยีง         5,700 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ         0.0107 
 บตัรเสยี      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            0 

 
วำระท่ี 2 รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 
มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของ

บรษิทัฯ ประจ ำปี 2562 
 
วำระท่ี 3 รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ครัง้ท่ี 4 ของปี 2562 
มติ ทีป่ระชุมรบัทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลครัง้ที ่4 ของปี 2562 จำกก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ที่

ปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงนิและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ให้แก่             
ผูถ้อืหุน้ในอตัรำหุน้ละ 5 บำท เฉพำะผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตำมทีป่รำกฎรำยชื่อ ณ วนัก ำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้ร ับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนำคม 2563 โดยจ่ำย      
เงนิปันผลในวนัที ่11 พฤษภำคม 2563 ทีผ่่ำนมำ ซึ่งเป็นวนัทีก่ ำหนดสทิธแิละวนัจ่ำยเงนิปันผล
เดิมกบัที่เคยแจ้งผ่ำนตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยกำรส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทำง
ไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืโอนเงนิเขำ้บญัชเีงนิฝำกธนำคำรตำมทีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้

 
วำระท่ี 4  พิจำรณำให้สัตยำบนัส ำหรบักำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีได้กระท ำใน

ระหว่ำงท่ีมีกำรเลื่อนประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น  
มติ  ทีป่ระชุมใหส้ตัยำบนัส ำหรบักำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรในเรื่องต่ำงๆ ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

1) กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปี 2563 โดยได้ปฏิบตัิหน้ำที่
ต่อไปจนกว่ำจะมกีำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่27 และไดม้กีำรพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทน
กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
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2) ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2563 โดยได้คงอตัรำค่ำตอบแทนเดิมที่เคยได้รบัอนุมตัิจำก             
ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ก่อน จนกว่ำจะมีกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 27 และได้มีกำร
พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2563  

 
3) ผู้สอบบญัชแีละค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ ำปี 2563 โดยได้ให้ผู้สอบบญัชรีำยเดมิที่เคย
ได้รบักำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ก่อนสำมำรถจดัท ำรำยงำนงบกำรเงินและ
รำยงำนกำรด ำรงเงนิกองทุนตำมระดบัควำมเสีย่งของบรษิทัฯ ไดต้่อไป ดว้ยอตัรำค่ำตอบแทน
เดมิทีเ่คยไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน จนกว่ำจะมกีำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้
ครัง้ที ่27 และไดม้กีำรพจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 
 

  ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกดงันี้ 
 
เหน็ดว้ย    53,099,702 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       99.9657 *** 
 ไม่เหน็ดว้ย                0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ            0 

 งดออกเสยีง         18,200 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.0343 
บตัรเสยี       0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            0 

 
วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำน
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

มติ  ทีป่ระชุมอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี้ 
 
เหน็ดว้ย    53,094,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       99.9550  
 ไม่เหน็ดว้ย                0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ            0 

 งดออกเสยีง         23,900 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.0450 
บตัรเสยี       0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            0 

 
วำระท่ี 6 พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
มติ  ทีป่ระชุมอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรทีต่้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งต่อไปอกีวำระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี้ 
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1)  นำยกองเอก เปล่งศกัดิ ์ประกำศเภสชั 

          กรรมกำรอสิระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ต่อวำระ) 
เหน็ดว้ย     53,112,588 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     99.9900  
ไม่เหน็ดว้ย         5,314 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0100 
งดออกเสยีง                  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ            0 
บตัรเสยี        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0 
 

2)   นำยสุวรรณ แทนสถติย ์         
      กรรมกำรอสิระและกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ (ต่อวำระ) 

เหน็ดว้ย     53,111,048 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      99.9871  
 ไม่เหน็ดว้ย             6,854 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0129 
 งดออกเสยีง                  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ             0 

บตัรเสยี        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ           0 
 
3)   นำยวรีะศกัดิ ์สุตณัฑวบิลูย ์

กรรมกำรอสิระและประธำนคณะกรรมกำรธรรมำภบิำล 
และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ (ต่อวำระ) 
เหน็ดว้ย    53,111,160 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     99.9871 *** 

       ไม่เหน็ดว้ย  6,854 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0129 
 งดออกเสยีง                  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ             0 

 บตัรเสยี        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ           0 
 

4)  นำยพนัส ธรีวณิชยกุ์ล  
   กรรมกำรและกรรมกำรธรรมำภบิำล (ต่อวำระ) 

 เหน็ดว้ย    53,113,054 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     99.9907  
  ไม่เหน็ดว้ย           4,960    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0093 
       งดออกเสยีง                 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ            0 

 บตัรเสยี       0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0 
 

ดงันัน้ คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 
1)  นำยชยั   โสภณพนิช           2) นำยกองเอก เปล่งศกัดิ ์ ประกำศเภสชั 

  3) นำยสงิห ์      ตงัทตัสวสัดิ ์           4) นำงสำวพจนีย ์ ธนวรำนิช 
5)  หม่อมรำชวงศศ์ุภดศิ ดศิกุล            6) นำยสุวรรณ       แทนสถติย์

  7) นำยวรีะศกัดิ ์      สุตณัฑวบิูลย ์           8) นำยช.นันท ์  เพช็ญไพศษิฏ์
  9)  นำงณินทริำ      โสภณพนิช          10) นำยซำโตร ุ  โอกุระ 
  11) นำยพนัส      ธรีวณิชยกุ์ล          12) ดร.อภสิทิธิ ์  อนันตนำถรตัน 

 
 



 4 

วำระท่ี 7 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2563 
มติ ทีป่ระชุมอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2563 เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 16,000,000.- 

บำท โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
                     หน่วย : บำท 
         ค่ำตอบแทนและค่ำเบีย้ประชุม/คน/ปี     แบ่งจ่ำยรำยไตรมำส  
- ประธำนกรรมกำร      2,000,000.-    500,000.- 
- กรรมกำร          1,000,000.-     250,000.- 
- กรรมกำรตรวจสอบ        400,000.-   100,000.- 
- กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ        100,000.-               -- 
- กรรมกำรธรรมำภบิำล              100,000.-         -- 

 

ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม ดงันี้ 
เหน็ดว้ย      53,112,314 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     99.9893  

 ไม่เหน็ดว้ย                         0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ          0 
 งดออกเสยีง             5,700 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0107 

บตัรเสยี          0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0 
 

วำระท่ี 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 
มติ  ทีป่ระชุมอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 ดงันี้ 

ชื่อ                  ทะเบยีนเลขที ่              ส ำนักงำน 
นำงสำวรชัดำ   ยงสวสัดิว์ำณิชย ์      4951 บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั และ/หรอื  
นำงสำวรตันำ  จำละ       3734 บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั และ/หรอื   
นำงสำวสมใจ คุณปสุต            4499     บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั และ/หรอื 
นำงสำวณรศิรำ   ไชยสุวรรณ             4812 บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
 
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย 
จ ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตอื่นของส ำนักงำนฯ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ แทนผูส้อบบญัชดีงักล่ำวได ้ 
 
โดยก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 เป็นเงนิ 2,850,000.- บำท ซึ่งมรีำยละเอยีดค่ำสอบบญัชี
ดงันี้ 
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปีของบรษิทัฯ     
  สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563                   1,460,000.- บำท 
- ค่ำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสของบรษิทัฯ (3 ไตรมำส)    750,000.-  บำท 
- ค่ำสอบทำนรำยงำนกำรด ำรงเงนิกองทุนตำม 
  ระดบัควำมเสีย่ง (30 มถิุนำยน 2563)      160,000.- บำท 
- ค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรด ำรงเงนิกองทุนตำม 
  ระดบัควำมเสีย่ง (31 ธนัวำคม 2563)      480,000.- บำท 
- ค่ำบรกิำรอื่น            ---     บำท 

  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้            2,850,000.-  บำท 
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ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
เหน็ดว้ย      53,118,114 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          100 ***  

 ไม่เหน็ดว้ย        0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ          0 
 งดออกเสยีง                  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ            0 

บตัรเสยี         0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0 
 
หมำยเหต ุ *** เนื่องจำกระหวำ่งกำรด ำเนนิกำรประชุมมผีูถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ จงึท ำใหจ้ ำนวนหุน้

ของกำรลงมตใินวำระต่ำง ๆ  มจี ำนวนหุน้มำกกว่ำจ ำนวนหุน้ขณะทีเ่ริม่เปิดประชุม 
 
สรุปจ ำนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 93 รำย และโดยกำรมอบฉันทะ 151 รำย รวม

ทัง้สิ้น 244 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 53,118,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.8902 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด (จ ำนวน 106,470,000.- หุน้) 

 
จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 
       ขอแสดงควำมนับถอื 

 
 
     

              (นำงศรจีติรำ ประโมจนยี)์ 
                    เลขำนุกำรบรษิทั 
 


