
บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกัด (มหำชน) 

แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปีครัง้ที่ 29 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมส ำมัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  29 ซึ่งประชุมผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวนัที่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. เมื่อเร่ิมกำรประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง   

34 รำย และโดยกำรมอบฉันทะ 81 รำย รวมทัง้สิน้ 115 รำย นบัจ ำนวนหุ้นได้ 45,542,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7746 ของ

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด (จ ำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดย

ที่ประชมุได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2564 

มติ   ที่ประชมุรับรองควำมถกูต้องครบถ้วนของรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 28 เมื่อวนัท่ี 23 เมษำยน   
                            2564 ด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกดงันี ้

เห็นด้วย    45,559,208 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ              99.9822  
ไมเ่ห็นด้วย     0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
งดออกเสยีง           8,102 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            0.0178  
บตัรเสยี      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

มติ   ที่ประชมุรับทรำบรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของ   
                            บริษัทฯ ประจ ำปี 2564 

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564    
                           ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
มติ   ที่ประชมุอนมุตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ซึง่   
                            ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและผำ่นกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ด้วย 
                            คะแนนเสยีงข้ำงมำก ดงันี ้

เห็นด้วย   45,567,308 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย     0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
งดออกเสยีง     2 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            0.0000  
บตัรเสยี      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 

 



วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลและจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2564     
มติ  ที่ประชุมอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 ในอตัรำหุ้นละ 15 บำท โดยจ่ำยจำกก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษี

เงินได้และก ำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมกำรได้ มีมติให้จ่ำย เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว 3 ครัง้ 
รวมเป็นเงินหุ้นละ 10 บำท คงเหลือจ่ำยในครัง้ที่ 4 ของปี 2564 ในอัตรำหุ้นละ 5 บำท โดยก ำหนดให้        
วันศุกร์ที่  11 มีนำคม 2565 เป็นวันก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้ น (Record Date) เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วม             
กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีครัง้ที่ 29 และสิทธิในกำรรับเงินปันผล และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลครัง้
สดุท้ำยประจ ำปี 2564 ในวนัศกุร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565 ด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำก ดงันี ้ 
เห็นด้วย   45,567,308 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย     2 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
งดออกเสยีง     0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            0.0000  
บตัรเสยี      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

วำระที่ 5  พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
มติ   ที่ประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 4 ทำ่น กลบัเข้ำด ำรง 
                            ต ำแหนง่ตอ่ไปอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำก ดงันี ้

1)  ดร.อภิสทิธ์ิ อนนัตนำถรัตน ประธำนคณะผู้บริหำรและกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ (ตอ่วำระ) 
     เห็นด้วย   45,565,308 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ              99.9956  
     ไมเ่ห็นด้วย                   2 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
     งดออกเสยีง                         2,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            0.0044  
     บตัรเสยี      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
2)  นำย ช.นนัท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ (ตอ่วำระ) 
     เห็นด้วย   45,564,954 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ              99.9948  
     ไมเ่ห็นด้วย                            356 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       0.0008  
     งดออกเสยีง                         2,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            0.0044  
     บตัรเสยี      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
3)  นำยสงิห์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำร 

ก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำ (ตอ่วำระ) 
     เห็นด้วย   45,564,954 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ              99.9948  
     ไมเ่ห็นด้วย                            356 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       0.0008  
     งดออกเสยีง                         2,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            0.0044  
     บตัรเสยี      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000 



4)  หมอ่มรำชวงศ์ศภุดิศ ดิศกลุ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำ (ตอ่วำระ) 
     เห็นด้วย   45,564.954 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ              99.9948  
     ไมเ่ห็นด้วย                            356 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       0.0008  
     งดออกเสยีง                         2,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            0.0044  
     บตัรเสยี      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
ดงันัน้ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะประกอบด้วย  
1)  นำยชยั โสภณพนิช   2)  นำยกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกำศเภสชั  
3)  นำยสงิห์ ตงัทตัสวสัดิ์    4)  นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช  
5)  หมอ่มรำชวงศ์ศภุดิศ ดิศกลุ   6)  นำยสวุรรณ แทนสถิตย์  
7)  นำยช.นนัท์ เพ็ชญไพศิษฏ์   8)  นำงณินทิรำ โสภณพนิช  
9)  นำยซำโตรุ โอกรุะ               10)  นำยพนสั ธีรวณิชย์กลุ  

     11)  ดร.อภิสทิธ์ิ อนนัตนำถรัตน 

วำระที่ 6  พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2565  
มติ   ที่ประชมุอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2565 เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 16,000,000 บำท          
                             โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ต ำแหนง่ คำ่ตอบแทนและคำ่เบีย้ประชมุ/คน/ปี แบง่จำ่ยรำยไตรมำส 
ประธำนกรรมกำร 2,000,000.- 500,000.- 
กรรมกำร 1,000,000.- 250,000.- 
กรรมกำรตรวจสอบ 400,000.- 100,000.- 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำ 100,000.- - 
กรรมกำรธรรมำภิบำล 100,000.- - 

                            
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ ดงันี ้
เห็นด้วย   41,960,615 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ              92.0849  
ไมเ่ห็นด้วย           4,002 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       0.0088  
งดออกเสยีง    3,602,693 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            7.9063 
บตัรเสยี      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
หมำยเหต ุ: หกัจ ำนวนหุ้นของผู้มีสว่นได้เสยีจ ำนวน 2,869,593 เสยีง 
 
 



วำระที่ 7  พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2565  
มติ   ที่ประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2565 ดงันี ้

1. นำงสำวรัตนำ จำละ                ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ  
2. นำงสำวสมใจ คณุปสตุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ 
3. นำงสำวณริศรำ ไชยสวุรรณ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขที่ 4812 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด จัดหำ                 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตอื่นของส ำนกังำนฯ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลำ่วได้ 

โดยก ำหนดคำ่สอบบญัชีประจ ำปีรวมทัง้สิน้เป็นจ ำนวนเงิน 2,920,000 บำท ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้
 

 หนว่ย: บำท 
1. คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 1,500,000 
2. คำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 30 มิถนุำยน             
   และ 30 กนัยำยน (รวม 3 ไตรมำส) 780,000 
3. คำ่สอบทำนรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทนุตำมระดบัควำมเสีย่ง (30 มิถนุำยน 2565) 160,000 
4. คำ่ตรวจสอบรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทนุตำมระดบัควำมเสีย่ง (31 ธนัวำคม 2565) 480,000 
5. คำ่บริกำรอื่น ไมม่ี 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,920,000 

ด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำก ดงันี ้
เห็นด้วย   45,426,408 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ              99.6908  
ไมเ่ห็นด้วย         96,602 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       0.2120  
งดออกเสยีง         44,300 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ            0.0972  
บตัรเสยี      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

สรุปจ ำนวนผู้ ถือหุ้ นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 37 รำย และโดยกำรมอบฉันทะ 81 รำย รวมทัง้สิน้ 118 รำย            
นับจ ำนวนหุ้ นได้ทัง้สิน้ 45,567,310 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.7983 ของจ ำนวนหุ้ นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด (จ ำนวน 
106,470,000.- หุ้น) 

 

                                          ลงช่ือ……………………………… 

                                                 (นำงศรีจิตรำ ประโมจนีย์) 

                                                     เลขำนกุำรบริษัท 


