
บริษทั กรงุเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
แจ้งมติท่ีประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 28 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 28 ผ่ำนสื่อ

อเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. เมื่อเริม่กำรประชุมมผีูถ้ือหุ้นเขำ้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง 15 รำย และโดยกำรมอบฉนัทะ 189 รำย รวมทัง้สิน้ 204 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้ 55,021,399 หุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 51.6778 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด (จ ำนวน 106,470,000.- หุน้) ครบเป็นองค์ประชุม
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่42 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตดิงัต่อไปนี้  
 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2563 
มติ  ทีป่ระชุมรบัรองควำมถูกตอ้งครบถว้นของรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่27 เมื่อวนัที ่

26 มถิุนำยน 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย   55,021,399 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000  
 ไม่เหน็ดว้ย     0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ         0.0000 
 งดออกเสยีง               0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ         0.0000 
 บตัรเสยี      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

 
วำระท่ี 2 รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 
มติ  ทีป่ระชุมรบัทรำบรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำน 

ของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2563 
 
วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำน
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

มติ  ทีป่ระชุมอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย    54,930,499 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      99.8348  
 ไม่เหน็ดว้ย                0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 งดออกเสยีง         90,900 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.1652 
 บตัรเสยี      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลและจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2563  
มติ  ที่ประชุมอนุมตัิให้จ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 15 บำท ซึ่งคณะกรรมกำรได้                 

มมีตใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ 3 ครัง้ เป็นเงนิหุน้ละ 9 บำท  คงเหลอืจ่ำยในครัง้ที ่4 
ของปี 2563 ในอตัรำหุ้นละ 6 บำท  โดยก ำหนดให้วนัศุกร์ที่ 5 มนีำคม 2564 เป็นวนัก ำหนด
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รำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธใินกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีครัง้ที ่
28 และสิทธิในกำรรับเงินปันผล และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลครัง้สุดท้ำยประจ ำปี 2563               
ในวนัศุกรท์ี ่7 พฤษภำคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นขำ้งมำก ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย     55,019,399 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      99.9964  
 ไม่เหน็ดว้ย   2,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0036 
 งดออกเสยีง                 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 บตัรเสยี        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

   
วำระท่ี 5 พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
มติ  ทีป่ระชุมอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งต่อไปอกีวำระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี้ 
1)   นำยชยั โสภณพนิช 

          ประธำนกรรมกำร (ต่อวำระ) 
เหน็ดว้ย     51,587,210 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     93.7584  
ไม่เหน็ดว้ย         529,909 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.9631 
งดออกเสยีง       2,904,280 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     5.2785 
บตัรเสยี                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 

2)   นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช   
      กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

เหน็ดว้ย     54,399,086 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      98.8690  
 ไม่เหน็ดว้ย         531,413 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.9658 
 งดออกเสยีง           90,900 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ      0.1652 
 บตัรเสยี        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 

3)   นำงณินทริำ โสภณพนิช  
      กรรมกำรอสิระและกรรมกำรธรรมำภบิำล (ต่อวำระ)  

เหน็ดว้ย     54,398,236 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     98.8674  
       ไม่เหน็ดว้ย          532,263 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.9674 
 งดออกเสยีง           90,900 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.1652 
 บตัรเสยี        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 

4)   นำยซำโตร ุ โอกุระ   
      กรรมกำรอสิระ (ต่อวำระ) 

เหน็ดว้ย    54,402,890 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     98.8759  
 ไม่เหน็ดว้ย        527,609    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.9589 
       งดออกเสยีง         90,900 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.1652 
       บตัรเสยี        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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ดงันัน้ คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 
1)  นำยชยั   โสภณพนิช           2) นำยกองเอก เปล่งศกัดิ ์ ประกำศเภสชั 

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

  7) นำยช.นันท ์  เพช็ญไพศษิฏ ์           8)  นำงณินทริำ      โสภณพนิช
            9) นำยซำโตร ุ  โอกุระ           10) นำยพนสั      ธรีวณิชยกุ์ล
          11) ดร.อภสิทิธิ ์  อนันตนำถรตัน 

 
วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติัแต่งตัง้กรรมกำรอิสระเข้ำใหม่ 
มติ  ที่ประชุมอนุมตัิแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่จ ำนวน 1 ท่ำน นำยธงชัย อำนันโทไทย เพื่อด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ  
 

 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี้ 
เหน็ดว้ย      54,400,590 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     98.8717  

 ไม่เหน็ดว้ย         529,909 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.9631 
 งดออกเสยีง           90,900 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.1652 
 บตัรเสยี                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 

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

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

  7)  นำยช.นันท ์  เพช็ญไพศษิฏ ์           8)  นำงณินทริำ      โสภณพนิช
            9)  นำยซำโตร ุ  โอกุระ           10) นำยธงชยั   อำนันโทไทย  

11) นำยพนัส      ธรีวณิชยกุ์ล          12) ดร.อภสิทิธิ ์  อนันตนำถรตัน 
 
วำระท่ี 7 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 
มติ ทีป่ระชุมอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 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.-         -- 
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ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม ดงันี้ 
เหน็ดว้ย      51,894,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     94.3175  

 ไม่เหน็ดว้ย                      106 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0002 
 งดออกเสยีง       3,126,493 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     5.6823 

บตัรเสยี                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
 
วำระท่ี 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2564 
มติ  ทีป่ระชุมอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2564 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 
 
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บรษิัท ส ำนักงำน อีวำย 
จ ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตอื่นของส ำนักงำนฯ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ แทนผูส้อบบญัชดีงักล่ำวได ้ 
 

โดยก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2564 เป็นเงนิ 2,850,000.- บำท ซึง่มรีำยละเอยีดค่ำสอบบญัชี
ดงันี้ 
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปีของบรษิทัฯ     
  สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564                  1,460,000.- บำท 
- ค่ำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสของบรษิทัฯ (3 ไตรมำส)    750,000.-  บำท 
- ค่ำสอบทำนรำยงำนกำรด ำรงเงนิกองทุนตำม 
  ระดบัควำมเสีย่ง (30 มถิุนำยน 2564)      160,000.- บำท 
- ค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรด ำรงเงนิกองทุนตำม 
  ระดบัควำมเสีย่ง (31 ธนัวำคม 2564)      480,000.- บำท 
- ค่ำบรกิำรอื่น          ไมม่ ี    บำท 

  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้            2,850,000.-  บำท 
 

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
เหน็ดว้ย      55,021,399 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000   

 ไม่เหน็ดว้ย        0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
 งดออกเสยีง                  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

บตัรเสยี                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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สรุปจ ำนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 15 รำย และโดยกำรมอบฉนัทะ 189 รำย รวม
ทัง้สิน้ 204 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้55,021,399 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.6778 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมด (จ ำนวน 106,470,000.- หุน้) 
 
 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
       ขอแสดงควำมนับถอื 

 
 
     

              (นำงศรจีติรำ  ประโมจนีย)์ 
                    เลขำนุกำรบรษิทั 


