
  

 

ที ่ลข. 2564/004  

         31 มนีาคม 2564 

เรื่อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่28 

เรียน   ท่านผูถ้อืหุน้ 

 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (BKI) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 

1)  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2563 

    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

2)  รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) พรอ้มงบแสดงฐานะการเงนิและ 

    งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

    และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (ประกอบการพจิารณาวาระที ่2 และวาระที ่3) 

3)  รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผลเปรียบเทยีบ 3 ปี และอตัราการจ่ายเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี  

    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่4) 

4)  ค านิยามกรรมการอสิระของบริษทัฯ 

5)  ประวตัขิองบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 

6)  ประวตัขิองบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระเขา้ใหม่ (ประกอบการพจิารณาวาระที ่6) 

7)  ประวตัขิองผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ ประจ าปี 2564 

    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่8) 

8)  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามทีก่รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด  

(ขอแนะน ำใหใ้ช ้แบบ ข.) ส าหรบัหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ผูถ้อืหุน้สามารถ download ได ้

จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที ่http://www.bangkokinsurance.com 

9)  ประวตักิรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุ 

10)  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

11) ขอ้ปฏบิตัสิ  าหรบัการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

12) แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่28 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

13) แบบฟอรม์ขอรบัหนงัสอืรายงานประจ าปี 2563  

14) ค าประกาศเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) ส าหรบัผูถ้อืหุน้ 

 

ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีติก าหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

คร ัง้ที่ 28 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัศุกรท่ี์ 23 เมษำยน 2564  เวลำ 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 

โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี้ 

  



 

 หนา้ 2 
 

 

 

วำระท่ี 1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2563 

 ขอ้มูลประกอบ   บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 27 เมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 2563 และไดจ้ดัท า

รายงานการประชมุส่งใหแ้ก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได ้

เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.bangkokinsurance.com ดว้ยแลว้ โดยมสี าเนารายงานการประชุมที่

แนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 1  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   การบนัทกึรายงานมคีวามถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอ

ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่27 เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2563 

กำรออกเสยีงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยเสยีงขา้งมาก 

 

วำระท่ี 2 รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

 ขอ้มูลประกอบ   รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563   

ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) ที่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี้  (ปรากฏในเอกสาร           

สิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 2) สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

                    2563            2562      เปลี่ยนแปลง %  

เบี้ยประกนัภยัรบั 22,858.2 21,008.9 8.8 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั 

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

 

2,873.1 

984.3 

39.3 

 

2,242.2 

1,078.3 

2.5 

 

28.1 

(8.7) 

1,472.0 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการรบัประกนัภยั 1,849.5 1,161.4 59.2 

รายไดสุ้ทธิจากการลงทนุ 1360.6 1,624.6 (16.3) 

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 3,210.1 2,786.0 15.2 

หกั ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 504.5 334.7 50.7 

ก าไรสุทธิ 2,705.6 2,451.3 10.4 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 25.41 23.02 10.4 

 

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบรายงานของคณะกรรมการ

เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563  

  

http://www.bangkokinsurance.com/


 

 หนา้ 3 
 

 
 

วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  

 ขอ้มูลประกอบ   ตามบทบญัญตัิมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษ ัทมหาชนจ ากัด ไดก้ าหนดให ้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตัิงบดุล

และงบก าไรขาดทนุดงักลา่ว  

ในการนี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้                  

ดงัปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุในครัง้นี้ ดงัสรุปสาระส าคญัทีป่รากฏในเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 2  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะ

การเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ              

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมติักำรจำ่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2563 

ขอ้มูลประกอบ   นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผนัผวนอย่าง

รุนแรง และไม่มีความจ าเป็นอื่นใด บริษทัฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ

หลงัจากหกัภาษีเงนิได ้และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 50 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่       

ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่า บริษทัฯ มผีลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบ         

ในการประชมุคราวต่อไป 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  ในรอบปี 2563 บริษทัฯ มกี าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้2,705,596,047.- 

บาท ขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรบัปีที่จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 28,544,951.- บาท และก าไร

สะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา 3,691,108,003.- บาท รวมเป็นก าไรสะสมก่อนการจดัสรร 6,368,159,099.- บาท จึง

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิใหจ้ดัสรรเงนิก าไร โดยจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 106,470,000.- หุน้ในอตัราหุน้ละ 15 บาท โดยจ่ายจาก

ก าไรสุทธิของบริษ ัทฯ รวมเป็นเงินท ัง้สิ้น 1,597,050,000.- บาท โดยคณะกรรมการไดอ้นุมตัิใหจ้่ายเงินปันผล                  

ระหว่างกาลไปแลว้ 3 ครัง้ เป็นเงนิหุน้ละ 9 บาท จึงคงเหลอืจ่ายเงนิปนัผลครัง้สุดทา้ยหุน้ละ 6 บาท โดยมรีายละเอยีด

การจดัสรรก าไรดงันี้ 

 

 

  



 

 หนา้ 4 
 

 

 

                              หน่วย: พนับาท 

                 (ปี 2563)       (ปี 2562) 

เงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่1 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,410 319,410 

เงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่2 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,410 319,410 

เงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่3 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,410 319,410 

เงนิปนัผลครัง้สุดทา้ย ในอตัรา 6 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 638,820 532,350 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี 36,818  

ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 4,734,291 3,691,108 

รวม 6,368,159 5,181,688 

 

อนึ่ง การจ่ายเงนิปนัผลในอตัราตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ เป็นการจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดข้อง

บริษทัฯ ซึ่งเป็นอตัราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงนิปนัผลที่ก าหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้สดงรายละเอี ยดการ

จ่ายเงินปนัผลเปรียบเทียบ 3 ปี พรอ้มดว้ยอตัราการจ่ายเงินปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี เพื่อผูถ้ือหุน้จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการพจิารณา ปรากฏในเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 3 

โดยบริษทัฯ ก าหนดใหว้นัศุกรท์ี่ 5 มนีาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธิใน

การเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี คร ัง้ที่ 28 และสิทธิในการรบัเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผล              

ครัง้สุดทา้ยประจ าปี 2563 ในวนัศุกรท์ี ่7 พฤษภาคม 2564 

อนึ่ง การพจิารณาจ่ายเงนิปนัผล และวนัจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรออนุมตัิ

จากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ท ัง้นี้ หากไดร้บัการอนุมตัจิากที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในคร ัง้นี้ บริษทัฯ จะด าเนินการส่งเช็ค

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรือโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารตามทีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ 

กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ                  

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระท่ี 5 พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ขอ้มูลประกอบ   ตามบทบญัญตัิมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ 23 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของ

ทุกปี ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม ท ัง้นี้  

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้ 

ในปี 2564 มกีรรมการที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 4 ท่าน มผูีท้ี่มคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ

ของบริษทัฯ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งบริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว เ้ขม้งวดกว่ำขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงัปรากฏในเอกสาร          

สิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 4 กรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งท ัง้ 4 ท่าน มรีายนามต่อไปนี้ 

  



 

 หนา้ 5 
 

            
 

(1) นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ  

(2) นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 (3) นางณินทริา โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

(4) นายซาโตรุ โอกุระ  กรรมการอสิระ  
 

คณะกรรมการบริษทัภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอวาระ

การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ ัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนัน้ ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุและเสนอ

ชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ  

ในการนี้  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาถึง

คุณสมบตัิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวตัิการท างานที่โปร่งใส รวมถงึผลการปฏบิตังิาน

ของ (1) นายชยั โสภณพนิช (2) นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช (3) นางณินทริา โสภณพนิช และ (4) นายซาโตรุ โอกุระ แลว้ 

เห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบริษทัอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี้  ประวตัิและขอ้มูลของกรรมการและบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ในครัง้นี้  

ปรากฏในเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 5 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร   คณะกรรมการบริษทั ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณารายชื่อบุคคล

ทัง้หมดที่ไดผ้่านกระบวนการสรรหาและกล ัน่กรองคุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ 

รวมถงึไดพ้จิารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัถึงคุณสมบตัิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและ

จริยธรรม ประวตัิการท างานที่โปร่งใส รวมถงึผลการปฏบิตัิงานแลว้ว่ามคีุณสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ

บริษทัฯ เหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นายชยั โสภณพนิช (2) นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช (3) นางณินทริา โสภณพนิช และ (4) นายซาโตรุ โอกุระ กลบัเขา้

มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ่ง  

ทัง้นี้  กรรมการท ัง้ 4 ท่าน ประกอบไปดว้ยผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่                    

(1) นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช (2) นางณินทิรา โสภณพนิช และ (3) นายซาโตรุ โอกุระ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได ้

อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี ่ยวขอ้ง โดย (1) นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช และ (2) นางณินทิรา 

โสภณพนิช ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนัน้ ท่านไดน้ าประสบการณ์ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ พรอ้ม

ใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี และส าหรบั

กรรมการอีก 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายชยั โสภณพนิช ท่านเป็นกรรมการที่มคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวตัิการท างาน         

ทีโ่ปร่งใส  

กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ                 

ออกเสยีงลงคะแนน 
  



 

 หนา้ 6 
 

 

 

วำระท่ี 6 พจิำรณำอนุมติัแต่งตัง้กรรมกำรอสิระเขำ้ใหม่ 

 ขอ้มูลประกอบ  ตามทีค่ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดป้ระชมุเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2564 เพือ่

พจิารณาสรรหาบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการที่ลาออก โดยเหน็ควร

น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้นายธงชยั อานนัโทไทย เป็นกรรมการใหม่แทนต าแหน่ง

กรรมการทีว่่างลงตามวาระทีเ่หลอือยู่นัน้ 

 เนื่องดว้ยการเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงใกลก้ าหนดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี ครัง้ที ่28 ซึง่ก าหนดใหม้ขีึ้นในวนัที ่23 เมษายน 2564 ซึง่คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถงึหลกัธรรมาภิบาล

ในการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอแก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อ

ประโยชนสู์งสุดและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน จึงมมีติเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พิจารณา

อนุมตัแิต่งตัง้ นายธงชยั อานนัโทไทย เป็นกรรมการอสิระ  

ทัง้นี้ ปจัจบุนั นายธงชยั อานนัโทไทย ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รบัผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง 

และสายลูกคา้ธุรกิจรายปลกี ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ อกีท ัง้มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ และ

มปีระสบการณ์ในธุรกิจสถาบนัการเงนิ ซึง่จะช่วยเสริมสรา้งประสทิธิภาพในการท าหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริษทัไดเ้ป็น

อย่างดี ท ัง้นี้  ประวตัิและขอ้มูลของนายธงชยั อานนัโทไทย ที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ในครัง้นี้  ปรากฏในเอกสาร   

สิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 6 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็น

กรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง ซึ่งไดผ้่านกระบวนการสรรหาและกล ัน่กรองคุณ สมบตัิตามที่

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงไดพ้ิจารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้           

เห็นว่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบตัิครบถว้น เหมาะสม และไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดา้นทีจ่ะเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบริษทั มจีรรยาบรรณธุรกิจ วสิยัทศัน ์และทศัตทิีด่ต่ีอองคก์ร มคีวามเต็ม

ใจและพรอ้มที่จะปฏบิตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น

อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัที่ด าเนิน

ธุรกิจเดียวกนักบับริษทัฯ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อ

พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ของบริษทัฯ จ านวน 1 ท่าน คือ นายธงชยั อานนัโทไทย เพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการอสิระของบริษทัฯ 

กำรลงคะแนนออกเสียง วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ                  

ออกเสยีงลงคะแนน 

  



 

 หนา้ 7 
 

 

 

วำระท่ี 7 พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 

 ขอ้มูลประกอบ  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดให ้กรรมการมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษทัฯ      

ในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะ

พจิารณา ซึ่งที่ประชุมผูถ้ือหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป 

หรือจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได ้ 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหร ับปี 2563 เป็นจ านวนเงินท ัง้สิ้ นไม่เกิน 16,000 ,000.- บาท และไดม้อบหมายให ้

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร ซึ่งเมื่อจดัสรรแลว้เป็นจ านวนเงินที่ใชจ้ริง 

13,670,000.- บาท  

ในปี 2564 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาเปรียบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ และ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกนัหรือที่มีขนาดและผลประกอบการ

ใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นชอบค่าตอบแทน

กรรมการรายปีส าหรบัปี 2564 เป็นการจ่ายในรูปของตวัเงนิ รวมเป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท (เท่ากบั

ปี 2563 ที่ผ่านมา) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด พรอ้มกบัมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าวต่อไป โดยมหีลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดการ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชมุ ดงันี้  

  หน่วย : บาท 

 ปี 2564 (คร ัง้นี้ ) ปี 2563 (ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่27) 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนและ  

ค่าเบี้ยประชมุ/คน/ปี 

แบ่งจ่ายราย 

ไตรมาส 

ค่าตอบแทนและ   

ค่าเบี้ยประชมุ/คน/ปี 

แบ่งจ่ายราย 

ไตรมาส 

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

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

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

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 100,000.- - 100,000.- - 

กรรมการธรรมาภบิาล 100,000.- - 100,000.- - 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

ส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ

สรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักลา่วต่อไป 

กำรออกเสียงลงคะแนน   วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีง

ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ (ตามบทบญัญตัมิาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั) 
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วำระท่ี 8 พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2564 

  ขอ้มูลประกอบ   ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 มถินุายน 2563 ที่ประชุมไดม้ี

มติแต่งตัง้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ ประจ าปี 2563 โดยอนุมตัิค่าตอบแทนเป็นจ านวน 

2,850,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสม และบดันี้ไดด้ าเนินการมา

ครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นตอ้งพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 โดยผูส้อบบญัชรีายเดมิ 

คือ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดเ้สนอค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 2,850,000.- 

บาท ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

หน่วย : บาท 

 ปี 2564 ปี 2563 เพิม่ขึ้น % 

1.ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบริษทัฯ  
  สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 1,460,000 1,460,000 - 

 
- 

2.ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษทัฯ   
  (3 ไตรมาสๆ ละ 250,000 บาท) 750,000 750,000 - 

 
- 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุตาม 

  ระดบัความเสีย่ง (30 มถินุายน 2564) 160,000 160,000 - 
 
- 

4.ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงนิกองทนุตาม 

  ระดบัความเสีย่ง (31 ธนัวาคม 2564) 

 
480,000 

 
480,000 

 
- 

 
- 

5.ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี - - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,850,000 2,850,000 - - 
  

 คณะกรรมการตรวจสอบและผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รบัผิดชอบหน่วยงานดา้นบญัชีและการเงนิ              

ไดพ้จิารณาภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2563 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัชี

อื่นๆ แลว้เหน็ว่า บริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นบริษทัทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลมาโดยตลอด 

รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัประกนัวินาศภยัอีกหลายแห่ง  ทัง้ยงัไม่มีความสมัพนัธ์                

และ/หรือส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผู ท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าว ซึ่งค่าสอบบญัชีที่เสนอมาในปี 2564 จ านวน 2,850,000.- บาท เท่ากบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชขีองปี 2563 

ทีผ่่านมา  

  ดงันัน้ จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป โดยก าหนดใหบ้คุคลใดบุคคล

หนึ่งของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัรายนามต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามใน                  

งบการเงนิของบริษทัฯ 
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา                 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้

ทัง้นี้  ประวตัิของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในครัง้นี้  ปรากฏใน

เอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 7 

นอกจากนี้  บริษทัฯ มกีารร่วมลงทุนในบริษทัร่วมซึ่งประกอบธุรกิจประกนัภยัในต่างประเทศ จ านวน 3 แห่ง 

ซึ่งมีส านกังานตัง้อยู่คนละประเทศ แต่บริษทัฯ มิไดม้ีการลงทุนในลกัษณะของบริษทัย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2564 

บริษทัร่วมทัง้ 3 แห่งยงัอยู่ในระหว่างการด าเนินการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดิม 

โดยใน 2563 บริษทัร่วมแต่ละแห่งมกีารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ดงันี้  

1) บริษทั เอเชียอินชวัรนัส ์(ประเทศกมัพูชา) จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้ บริษทั เอินสท์ แอนด ์ยงั (กมัพูชา) 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั  

2) บริษทั เอเชียนอินชวัรนัสอ์ินเตอรเ์นช ัน่แนล (โฮลดิ้ง) จ ากดั ไดแ้ต่งตัง้ บริษทั เอินสท์ แอนด ์ยงั (ฮ่องกง 

ประเทศจนี) เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั  

3) บริษทั กรุงเทพประกนัภยั (ลาว) จ ากดั ไดแ้ต่งตัง้ บริษทั เอินสท์ แอนด ์ยงั ลาว จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทั  

ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงักล่าว

เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 2,850,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ชอบ  

กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ                

ออกเสยีงลงคะแนน  

ผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ ทะเบียน

เลขที ่

ประวติักำรเป็นผูส้อบบญัชีให ้

บริษทัฯ 

 

 

(1) นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์  4951 พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560  

และ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 

และ/หรือ 

(2) นางสาวรตันา  จาละ 3734 - ยงัไม่ไดร้บัผดิชอบใน 

การแสดงความคิดเหน็และลงนาม 

ในงบการเงนิของบริษทัฯ - 

และ/หรือ 

(3) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  4499 - ยงัไม่ไดร้บัผดิชอบใน 

การแสดงความคิดเหน็และลงนาม 

ในงบการเงนิของบริษทัฯ - 

และ/หรือ 

(4) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 4812 - ยงัไม่ไดร้บัผดิชอบใน 

การแสดงความคิดเหน็และลงนาม 

ในงบการเงนิของบริษทัฯ - 
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วำระท่ี 9  พจิำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถำ้มี) 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้ โปรดเขา้ ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร ั้งที่  28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                       

(E-AGM) ตามก าหนดวนัเวลาดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต ัง้แต่เวลา 13.00 น. ท ัง้นี้ บริษทัฯ ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาศึกษาขอ้ปฏบิตัิส  าหรบัการ

เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) อนัประกอบไปดว้ย เอกสารประกอบการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุมผูถ้ือหุน้ ข ัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน และข ัน้ตอนการเขา้ร่วม

ประชมุ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำดว้ยหมำยเลข 11 โดยบริษทัฯ จะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ ดงัรายละเอยีดตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 10  
  

 เพื่อเป็นการรกัษาสทิธิและผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง

และมคีวามประสงคจ์ะแต่งตัง้กรรมการอิสระ หรือกรรมการผูร้บัมอบฉนัทะตามที่บริษทัฯ ก าหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

หรือบุคคลอื่น เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำดว้ย

หมำยเลข 8 พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม

ตามทีก่ าหนดในเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 11 มายงับริษทัฯ ทัง้นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระที่

บริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 9 โดยกรรมการอิสระดงักล่าวมไิดม้สี่วนไดเ้สยี

พเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชมุคร ัง้นี้แต่อย่างใด เวน้แต่ในวาระที ่7 เรื่องพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 

 

 ทัง้นี้  ขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะ กรุณาจดัส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ในการเขา้ร่วมประชมุมายงับริษทัฯ ภำยในวนัศกุรท่ี์ 16 เมษำยน 2564 ผ่านช่องทางดงันี้ 

-   ช่องทำงไปรษณีย:์ ใส่ซองลงทะเบยีนตอบรบัมายงับริษทัฯ (ส านกัเลขานุการบริษทั ช ัน้ 5 อาคารกรุงเทพ

ประกนัภยั ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์02-285-7320 

หรือ 02-285-7321)  

-   ช่องทำงอเีมล: cs@bangkokinsurance.com 
  

นอกจากนี้ บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุท ัง้หมด 

บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.bangkokinsurance.com ตัง้แต่วนัที ่31 มนีาคม 2564 เป็นตน้ไป และหากท่าน

มีค าถามที่ตอ้งการใหบ้ริษทัฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครัง้นี้  สามารถจดัส่งค าถามล่วงหนา้ไดถ้ึงวนัที่    

22 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดงันี้  (1) ใส่ซองลงทะเบยีนตอบรบัมายงับริษทัฯ หรือ (2) อีเมล cs@bangkokinsurance.com                  

หรือ (3) เวบ็ไซต ์www.bangkokinsurance.com ผ่านช่องทางนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

 

        

 

                       (นางศรีจติรา  ประโมจนีย)์ 

                            เลขานุการบริษทั  

mailto:cs@bangkokinsurance.com
http://www.bangkokinsurance.com/
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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2563 (ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 1) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 27 

ของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  

 

 ประชุมเมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ หอ้งประชุม 1105 ช ัน้ 11 อาคารกรุงเทพประกนัภยั เลขที่ 25              

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง        

75 ราย และโดยการมอบฉันทะ 140 ราย รวมทัง้สิ้น 215 ราย นบัจ านวนหุน้ได  ้52,665,378 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

49.4650 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด (จ านวน 106,470,000.- หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ขอ้ที ่42. 

 

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  
 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์ 

เลขานุการบริษทั ท าหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ  
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 27 และมอบหมายใหน้างศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการ

บริษทั เป็นผูด้ าเนินการประชมุ จากนัน้ นางศรีจติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ ตลอดจนตวัแทนจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ที่เขา้ร่วมประชุมใน                 

คร ัง้นี้ ดงัรายนามต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการบริษทัที่เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 11 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 91.67 ของจ านวนกรรมการท ัง้หมด 

และทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษทั จ านวน 1 ท่าน โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้  

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร 

 3. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

5. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. หม่อมราชวงศศ์ุภดศิ ดศิกุล กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นายสุวรรณ    แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 9. นายวรีะศกัดิ์ สุตณัฑวบูิลย ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

   และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

10. นางณินทริา โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

11. นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

12. นายวรวทิย ์ โรจนร์พธีาดา ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษทั  
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2. คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ จ านวน 19 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสุพฒัน ์ อยู่คงพนัธุ ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

2. นางศรีจติรา ประโมจนีย ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทั 

3. นายจกัรกริช ชวีนนัทพรชยั ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

4. นางสาวปวณีา  จูชวน ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

5. นายชวาล โสภณพนิช  ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

6. นายต่อศกัดิ์ จงเกื้อตระกูล ทีป่รึกษาคณะผูบ้ริหาร 

7. นายอานนท ์ วงัวส ุ ทีป่รึกษาคณะผูบ้ริหาร 

8. นายสุชาต ิ จริายุวฒัน ์ ทีป่รึกษาคณะผูบ้ริหาร 

9. นางสาวลสา โสภณพนิช ผูอ้  านวยการธุรกิจนายหนา้ 

10. นายปิตพิงษ ์ ชาวชายโขง ผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้รายย่อย 

11.นายธีรยุทธ กิจวรพฒัน ์ ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทนุ 

12. นายยิ่งยศ แสงชยั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต ์

13.นายสราวุฏฐ ์ ดสีมบูรณ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทน 

14. หม่อมหลวงชลติพงศ ์สนิทวงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

15. นายวเิชยีร โมลวีรรณ รองผูอ้ านวยการอาวุโสส านกัตรวจสอบ 

16. นายศุภชยั อศัวารกัษ ์ รองผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

17. นายเอนก คีรีเสถยีร รองผูอ้ านวยการอาวุโส ส านกัเลขานุการบริษทั 

  และรกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายกฎหมาย 

18. นายเอกมล องัคว์ฒันะ รองผูอ้ านวยการส านกัการลงทนุ 

 19. นางสาวอมุาพร หวลบตุตา รองผูอ้ านวยการส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

  รองผูอ้ านวยการส่วนบริหารความเสีย่งองคก์ร 

 

3. ตวัแทนจากบริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ เขา้ร่วมประชมุ  

   จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.  คุณรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ หุน้ส่วน (Partner) 

2.  คุณนิลเนตร  เหลา่พทัรเกษม ผูจ้ดัการ (Manager) 

 

จากนัน้ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมถงึวธิีปฏบิตัิในการออกเสยีงลงคะแนน

ในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผูส้อบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมี                   

ผูถ้ือหุน้ท่านใดที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ขอใหย้กมือขึ้น และไดโ้ปรดออกเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนนที่บริษทัฯ     

ไดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจา้หนา้ที่รบับตัรลงคะแนนและด าเนินการตรวจนบัผลการลงคะแนน 

โดยจะหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือ บตัรเสียออกจากจ านวนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม

ท ัง้หมด และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบทนัท ีหากไม่มผูีถ้อืหุน้ยกมอืจะถือว่าผูถ้อืหุน้มมีตเิหน็ชอบดว้ยกบัวาระทีน่ าเสนอ  
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ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งผูม้อบฉนัทะก าหนดการออกเสียงไวล้่วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสียง

ตามทีผู่ม้อบฉนัทะก าหนด โดยผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี หากผูม้อบฉนัทะมไิดก้ าหนดการออกเสยีง

ไวล้่วงหนา้ ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ไดแ้จง้มาแลว้ขา้งตน้ เมื่อการประชุมไดด้ าเนินการ               

จนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแลว้ ขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดโ้ปรดคืนบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เพื่อเก็บไว ้               

เป็นหลกัฐาน 

ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ประธานจะเป็นผูส้อบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพจิารณาลงคะแนนเสียง

กรรมการเป็นรายบคุคล 

ส าหรบัการนบัคะแนนเสยีง เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการ 

ที่ดีน ัน้ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดข้อเชิญตวัแทนของผูถ้ือหุน้ 1 ท่าน คือ นายเจษฏา ยิบ ผูถ้ือหุน้                

รายย่อย เป็นพยานผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงทีเ่ป็นอสิระ  

ที่ประชุมรบัทราบวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ นางศรีจิตรา  ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั จึง

ด าเนินการประชมุภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบยีบวาระการประชมุตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

 
วำระท่ี 1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 26 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ไดส้่งส าเนาใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แลว้ ว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว

หรือไม ่ 

ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ข จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ   

งดออกเสยีงยกมอืขึ้น ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 

2562 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ทัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 11 ราย 

เป็นการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 5 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้431,042 หุน้ รวมจ านวน                

ผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 226 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,096,420 หุน้ จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที่ 1 

ดงันี้ 
 

ผลกำรนับคะแนนเสยีงในวำระท่ี 1: 

 เหน็ดว้ย      53,090,720      เสยีง   (  99.9893 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย              0       เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง        5,700     เสยีง   (   0.0107 %)     

 บตัรเสยี                 0 เสยีง   (   0.0000 %)     
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วำระท่ี 2 รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ไดร้ายงานจุดเด่นของการด าเนินกิจการของ 

บริษทัฯ ในรอบปี 2562 เปรียบเทยีบกบัปี 2561 ดงันี้  

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

                    2562            2561     เปลี่ยนแปลง %  

เบี้ยประกนัภยัรบั 21,008.9 17,326.2 21.3 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั 

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

 

2,242.2 

1,078.3 

2.5 

2,551.7 

1080.8 

3.2 

 

(12.1) 

(0.2) 

(21.8) 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการรบัประกนัภยั 1,161.4 1,467.7 (20.9) 

รายไดสุ้ทธิจากการลงทนุ 1,624.6 1,317.6 23.3 

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 2,786.0 2,785.3 0.03 

หกั ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 334.7 378.5 (11.6) 

ก าไรสุทธิ 2,451.3 2,406.8 1.8 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 23.02 22.61 1.8 

 
ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถร ัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2562                      

เบี้ยประกนัภยัรบัของบริษทัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากปี 2561 ในอตัรารอ้ยละ 21.3 และบริษทัฯ มกี าไรจากการรบัประกนัภยั

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงินสมทบ จ านวน 2,242.2 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 12.1 และเมื่อหกัค่าใชจ้่าย                 

ในการด าเนินงานและตน้ทุนทางการเงนิแลว้ บริษทัฯ มกี าไรสุทธิจากการรบัประกนัภยัจ านวน 1,161.4 ลา้นบาท ลดลง          

จากปี 2561 รอ้ยละ 20.9  

นอกจากนี้  ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดสุ้ทธิจากการลงทุนจ านวน 1,624.6 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561        

รอ้ยละ 23.3 จงึท าใหบ้ริษทัฯ มกี าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้ป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้น 2,451.3 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจาก            

ปี 2561 รอ้ยละ 1.8 ดงัรายละเอียดที่บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ปรากฏในหนา้ 3, หนา้ 9 – 13, 

หนา้ 18 และหนา้ 82 - 139 ของรายงานประจ าปี 2562 ทีจ่ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 

ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ไดร้ายงานต่อที่ประชมุถงึผลการปฏบิตัติาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ว่า บริษทัฯ ไดย้ึดม ัน่ในการปฏบิตัิ ตาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่อย่างเคร่งครดั และมุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง เป็นธรรมตามหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัิเรื่องการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

และจรรยาบรรณบริษทัฯ เพื่อใหก้รรมการและพนกังานยึดถอืปฏบิตัิ ซึ่งในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมความรูใ้หแ้ก่

พนกังาน เพื่อปลูกฝงัและเนน้การปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่อย่างเคร่งครดั รวมถึงก าหนด

มาตรการเพิม่เตมิดา้นการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ นอกจากนี้ยงัจดัใหม้กีารประเมนิผล ก ากบั

ดูแล และตดิตามการปฏบิตัอิย่างสม า่เสมอ  
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นอกจากนัน้ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัส่งพนกังานไปอบรมเพิ่มพูนความรูภ้ายนอกกบัสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย ในหลกัสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update 

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562  

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถามดงันี้ 

 1.1 ขอทราบรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในส่วนของการประกนัภยั Motor และ Non-

Motor ตลอดจนแนวทางการด าเนินธุรกิจในการรบัประกนัภยัดงักลา่ว  

       ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ระชมุดงันี้ 

       1) ในปี 2562 การรบัประกนัภยัของบริษทัฯ เติบโตขึ้นอย่างมากเป็นจ านวน 21.3 % เมื่อเทียบกบั

อุตสาหกรรมประกนัภยัซึ่งเติบโตเพียง 5.2% ท ัง้นี้  การเติบโตขึ้นแบบกา้วกระโดดดงักล่าวมีสาเหตุมาจาก 1) มีการ  

ควบรวมกิจการของบริษทัประกนัภยัขนาดกลาง ส่งผลใหม้ีการปรบัเปลี่ยนอนัดบัของบริษทัประกนัภยัที่มีส่วนแบ่ง

การตลาดสูงสุด บริษทัฯ จึงปรบักลยุทธก์ารด าเนินงานเพื่อใหค้งรกัษาอนัดบัของบริษทัฯ ใหค้งไวท้ี่อนัดบัที่ 3 รองจาก

วริิยะประกนัภยั และทพิยประกนัภยั 2) บริษทัฯ รกัษาสดัส่วนของการรบัประกนัภยั โดยในส่วนของ Motor อยู่ที ่40% 

- 43% และ Non-Motor อยู่ที ่57% - 60% เนื่องจากอตัราส่วนค่าสนิไหมทดแทน (“loss ratio”) ของการรบัประกนัภยั 

Motor จะอยู่ที ่70% ดงันัน้ หากการรบัประกนัภยัประเภท Motor ขยายตวัมาก บริษทัฯ จะมคีวามเสีย่งทีสู่งมากขึ้น  

       2) ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล           

กระทบต่อธุรกิจประกนัภยัเป็นอย่างมาก โดยผลกระทบเชงิบวก ไดแ้ก่ 1) บริษทัประกนัภยัสามารถออกผลติภณัฑเ์พือ่        

รองรบัความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 โดยบริษทัฯ เป็นบริษทัประกนัภยัแห่งแรกที่เสนอขายผลิตภณัฑ์          

ประกนัภยัไวรสัโคโรนา ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2563 และ 2) การประกาศ

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลให ้loss ratio ของบริษทัฯ ลดลง เนื่องประชาชนอยู่บา้น

และไม่มกีารใชพ้าหนะ ส าหรบัผลกระทบเชงิลบ ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัส่งผลใหท้รพัยส์นิทีเ่ขา้สู่ระบบประกนัภยั

ลดลง รวมถงึรายไดจ้ากเบี้ยประกนัภยัการเดนิทาง เบี้ยประกนัภยัขนส่งสนิคา้ทางทะเลและทางบก ลดลง 

       3) การด าเนินกิจการภายหลงัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษทัฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตไดถ้งึ           

8% เนื่องจาก การรบัประกนัภยัโครงการต่างๆ ของภาครฐั รวมถงึการที่ภาครฐัสนบัสนุนใหม้ปีระชาชนเขา้ร่วมโครงการ

ประกนัภยั เช่น เกษตรกร นาขา้ว เพาะปลูก เป็นตน้  

1.2 การประกนัภยั Motor มกีารประกนัภยัต่อหรือไม ่

 ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประกนัภยั 

Motor เป็นความเสี่ยงที่มลีกัษณะกระจายตวั ประกอบกบัทุนประกนัภยัสูงสุดอยู่ที่มูลค่าของรถ แมเ้ป็นความเสยีหาย

โดยสิ้นเชิงก็ยงัอยู่ภายใตศ้กัยภาพของบริษทัฯ ที่สามารถรองรบัความเสยีหายนัน้ๆ ได ้นอกจากนี้  ความเสยีหายไม่ได ้

เกิดขึ้นพรอ้มกนัท ัง้หมด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวประกอบกบัความม ัน่คงทางการเงนิของบริษทัฯ จึงไม่มีการจดัสรรการ

ประกนัภยัต่อในส่วนของการประกนัภยั Motor 

1.3 บริษทัฯ มปีระกนัภยัในส่วนอื่นทีส่ามารถทดแทนการประกนัภยั Non-Motor เช่น ประกนัภยัทางอากาศ 

ทีเ่บี้ยประกนัภยัรบัลดลงหรือไม่  
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      ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า เบี้ยประกนัภยัรบั

รวมในส่วน Non-Motor ที่ลดลงมีจ านวนไม่มากนกั อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดเ้ร่งผลกัดนัใหม้ีการเติบโตของงาน

รบัประกนัภยัในส่วนอื่นเพื่อใหค้รอบคลุมเบี้ยประกนัภยัในส่วนที่อาจลดลง เช่น การประกนัภยัทรพัย์สินแบบ 

industrial all risk ในโครงการใหญ่ๆ ตลอดจนการรบัประกนัภยัทีเ่กิดขึ้นจากความเสีย่งภยัต่างๆ ทีเ่พิม่ขึ้นในปจัจบุนั 

1.4 บริษทัฯ มกีารลงทนุในต่างประเทศอย่างไร 

      ดร.อภิสิทธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ มีการ

ลงทุนในต่างประเทศในรูปของบริษทัร่วม ซึ่งต ัง้อยู่ที่ประเทศกมัพูชาและสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ส าหรบั

อกีแห่งหนึ่งยงัอยู่ระหว่างการเปิดส านกังานผูแ้ทนเพือ่ท าการตลาดในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา นอกจากนี้  

บริษทัฯ ยงัเป็นพนัธมติรทางธุรกิจในรูปแบบ fronting partner กบับริษทัประกนัภยัต่างประเทศอกีทางหนึ่งดว้ย  

1.5 บริษทัฯ มนีโยบายการลงทนุในปจัจบุนัซึง่เป็นช่วงทีเ่ศรษฐกิจไม่ดอีย่างไร  

      นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษทัฯ ยงัไม่มกีารลงทุนในหุน้ใดๆ 

เนื่องจากตอ้งรอเวลาเพือ่ใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวั 

 

เมือ่ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เตมิแลว้ ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงาน

ประจ าปี 2562 ตามทีเ่สนอ 

 

วำระท่ี 3 รบัทรำบกำรจำ่ยเงนิปนัผลระหว่ำงกำล คร ัง้ท่ี 4 ของปี 2562 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดร้ายงานการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ครัง้ที่ 4 ของปี 2562 

ดงันี้ 

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัฯ จึงมีความ

จ าเป็นตอ้งเลือ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่27 ซึง่ก าหนดไวเ้ดมิวนัที ่24 เมษายน 2563 ท ัง้นี้ เพือ่ลดผลกระทบต่อ

สทิธิในการรบัเงนิของผูถ้อืหุน้จากการเลื่อนประชุมดงักล่าว บริษทัฯ จึงมมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที่ 4 

ของปี 2562 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ทีป่รากฎในงบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอตัราหุน้ละ 5 บาท เฉพาะผูถ้ือหุน้ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนด     

รายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ที่มสีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที่ 13 มนีาคม 2563 โดยไดท้ าการจ่ายเงนิปนัผลในวนัที่ 

11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อรวมกบัเงนิปนัผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแลว้หุน้ละ 9 บาท รวมเป็นการจ่ายเงนิปนั

ผลในอตัราหุน้ละ 14 บาท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษทัจงึไม่เสนอการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 อกี 

อนึ่ง ในรอบปี 2562 บริษทัฯ มกี าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้2,451,281,469.- บาท ขาดทุนเบด็เสร็จ

อื่นส าหรบัปีที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 139,952,043.- บาท และก าไรสะสมที่ยงัไม่ได ้

จดัสรรยกมา 2,870,358,577.- บาท รวมเป็นก าไรสะสมก่อนการจดัสรร 5,181,688,003.- บาท โดยจ่ายเงินปนัผล

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราหุน้ละ 14 บาท จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ รวมเป็นเงนิ

ท ัง้สิ้น 1,490,580,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการไดอ้นุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ รวม 4 คร ัง้ โดยมี

รายละเอยีดการจดัสรรก าไรดงันี้  
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จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที่ 4 ของปี 

2562  
 

เมือ่ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เตมิแลว้ ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่4 ของปี 2562 ตามทีเ่สนอ 

 

วำระท่ี 4 พิจำรณำใหส้ตัยำบนัส ำหรบักำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีไดก้ระท ำในระหว่ำงท่ีมีกำรเลื่อน

ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 

นางศรีจติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งท าการเลือ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่ท าใหค้ณะกรรมการ

บริษทัยงัคงปฏบิตัิหนา้ที่และด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามทีเ่คยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ก่อน จนกว่า

จะมกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 ซึ่งการด าเนินการบางประการจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิจากที่ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหส้ตัยาบนัส าหรบัการด าเนินการของ

คณะกรรมการบรษิทัทีไ่ดก้ระท าในระหว่างทีม่กีารเลือ่นประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1. พจิารณาใหส้ตัยาบนัส าหรบัการปฏบิตัิหนา้ที่ของกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 โดยได ้

ปฏบิตัหินา้ที่ต่อไป จนกว่าจะมกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่27 และไดม้กีารพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

2. พิจารณาใหส้ตัยาบนัส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 โดยไดค้งอตัราค่าตอบแทนเดิมที่เคย

ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ก่อน จนกว่าจะมกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 และไดม้กีารพจิารณา

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 

  

เงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่1 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,410  319,410 

เงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่2 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,410 319,410 

เงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่3 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,410 319,410 

เงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่4 (ปี 2562) / จ่ายเงนิปนัผลครัง้สุดทา้ย 

(ปี 2561) ในอตัรา 5 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 

532,350 532,350 

จดัสรรเป็นเงนิส ารองอื่น --  3,900,000 

ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 3,691,108 2,870,359 

รวม 5,181,688 8,260,939 

หน่วย : พนับำท 
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3. พจิารณาใหส้ตัยาบนัส าหรบัผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยไดใ้หผู้ส้อบบญัชี

รายเดมิทีเ่คยไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ก่อนสามารถจดัท ารายงานงบการเงนิและรายงานการด ารง

เงนิกองทุนตามระดบัความเสี่ยงของบริษทัฯ ไดต่้อไป ดว้ยอตัราค่าตอบแทนเดิมที่เคยไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญั            

ผูถ้อืหุน้คร ัง้ก่อน จนกว่าจะมกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 และไดม้กีารพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนด

ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 

  จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการ ใหส้ตัยาบนัส าหรบัการด าเนินการของ

คณะกรรมการบริษทัที่ไดก้ระท าในระหว่างที่มกีารเลือ่นประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

ดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากใหส้ตัยาบนัส าหรบัการด าเนินการของคณะกรรมการ

บริษทัที่ไดก้ระท าในระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ตามที่เสนอ  ทัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มี                

ผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 16 ราย เป็นการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 10 ราย และโดยการมอบฉนัทะ                

6 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้21,482 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุท ัง้สิ้น 242 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,117,902 

หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่4 ดงันี้ 
 

ผลกำรนับคะแนนเสยีงในวำระท่ี 4: 

            เหน็ดว้ย     53,099,702         เสยีง   (  99.9657 %)     

            ไม่เหน็ดว้ย             0         เสยีง   (   0.0000 %)   

            งดออกเสยีง       18,200       เสยีง   (   0.0343 %)   

            บตัรเสยี                0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562        

ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการ               

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏในหนา้  79-139 ของรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดส้่ง

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จของบริษทัฯ 

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถามดงันี้  

   1.1 สาเหตทุีส่นิทรพัยข์องบริษทัฯ มจี านวนลดลง  

        ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ระชมุว่า ในปลายปี 2562 

ตลาดหลกัทรพัยม์ีความผนัผวน ราคาหุน้ลดลง ส่งผลใหเ้กิดการลดลงของมูลค่าเงนิลงทุนเผื่อขายและสินทรพัยก์าร

ลงทนุเผือ่ขาย 
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   1.2 สาเหตทุีบ่ญัชเีงนิส ารองอื่นมจี านวนเพิม่ขึ้นในปี 2562 

       นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

เกิดจากการแยกบญัชกี าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 3,900 ลา้นบาท มารวมไวใ้นบญัชเีงนิส ารองอื่น 

   1.3 ผลกระทบจากการปรบัใชม้าตรฐานทางบญัชใีหม่ ในปี 2563 

        นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

ส าหรบัมาตรฐานทางการบญัช ีTFRS 9 เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิฉบบัเต็มเป็นส่วนทีเ่กี่ยวกบัสนิทรพัยจ์ะน ามาใชค้วบคู่

ไปกบัมาตรฐานทางการบญัชี TFRS 17 เรื่องสญัญาประกนัภยั โดยจะเริ่มประมาณปี 2567 ทัง้นี้  ในปี 2563 ทาง               

บริษทัฯ มกีารเริ่มใชแ้นวปฏบิตัขิองมาตรฐานทางการบญัช ีIFRS 9 บางส่วน ในไตรมาสที ่1 ของปีนี้ดว้ย ส่วนมาตรฐาน

ทางการบญัชี TFRS 16 เรื่องสญัญาเช่าไดม้ีการเริ่มปฏิบตัิในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ

การเงนิตน้งวด ประมาณ 700 ลา้นบาท     

   1.4 สาเหตุของการติดลบในงบกระแสเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ในหนา้ 87 ของรายงานประจ าปี

ของบริษทัฯ 

       นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุการบริษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีล่ดลงดงักลา่วเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการบริหารเงนิ ซึง่อาจเพิม่ขึ้นหรือลดลงได ้

2. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้เสนอแนะว่า บริษทัฯ ควรเพิม่เตมิรายละเอยีด

บางประการในรายงานประจ าปีเพื่อสรา้งความชดัเจนมากขึ้น เช่น Net Debt Equity Ratio และ Growth Ratio     

เป็นตน้ 
 

เมือ่ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เตมิ ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมโดยเสยีงขา้งมากมมีติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ สิ้นสุด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ตามที่เสนอ ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5 ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม รวม

จ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 242 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,117,902 หุน้ จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสียงใน  

วาระที ่5 ดงันี้  

ผลกำรนับคะแนนเสยีงในวำระท่ี 5: 

 เหน็ดว้ย     53,094,002         เสยีง   ( 99.9550 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย             0          เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง     23,900   เสยีง   (   0.0450 %)   

 บตัรเสยี                0   เสยีง   (   0.0000 %)   
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วำระท่ี 6 พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้  

นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ปจัจุบนัคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามญั

ประจ าปีทุกคร ัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งในอตัราหนึ่งในสาม ท ัง้นี้  กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ

ดงักล่าว อาจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้โดยในปีนี้มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

จ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

1. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั   กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุวรรณ  แทนสถติย ์     กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3. นายวรีะศกัดิ์  สุตณัฑวบูิลย ์   กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

   และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ุล    กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 
 

คณะกรรมการบริษทั ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอวาระ

การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ ัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนัน้ ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุและเสนอชื่อ

บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผู ม้ีส่วนไดเ้สีย ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา ไดพ้จิารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัถงึคุณสมบตั ิประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 

คุณธรรมและจริยธรรม ประวตัิการท างานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบตัิงานแลว้ว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จึงมมีติเห็นชอบและอนุมตัิใหเ้สนอรายชื่อกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้  4 ท่าน 

ไดแ้ก่ (1) นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย ์(3) นายวีระศกัดิ์ สุตณัฑวิบูลย ์และ    

(4) นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล ต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีก

วาระหนึ่ง  

ทัง้นี้  คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า กรรมการท ัง้ 4 ท่าน อนัประกอบไปดว้ยผูท้ี่มคีุณสมบตัิเป็น

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสชั (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์              

(3) นายวรีะศกัดิ์ สุตณัฑวบูิลย ์ซึ่งสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง โดย

กรรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน แมจ้ะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนัน้ ท่านไดน้ าประสบการณ์ ความรู ้

ความเชี่ยวชาญ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยุทธแ์ละการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่าง

ดี และส าหรบักรรมการอีก 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล ท่านเป็นกรรมการที่มคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ รวมถงึ

ประวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส   
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จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม จึงขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าว โดย

ขอใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ไดโ้ปรดยกมือเพื่อลงมติเป็นรายบุคคล  

หากไม่มีผูถ้ือหุน้ยกมือจะถือว่า ผูถ้ือหุน้มีมติเห็นชอบกบับุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม      

ในวาระนี้บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทุกรายที่เขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากเสร็จสิ้นก ารประชุมท ัง้

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
 

จากนัน้ นายสิงห ์ตงัทตัสวสัดิ์ ไดป้ระกาศชื่อบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหผู้ถ้ือหุน้ลงมติเป็น

รายบคุคล จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงเพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบริษทัฯ เป็นรายบคุคล ไดด้งันี้ 
 

1. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

   ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 242 ราย               

นบัจ านวนหุน้ได ้53,117,902 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั ไดด้งันี้  
 

 เหน็ดว้ย      53,112,588        เสยีง    (99.9900 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย         5,314 เสยีง    ( 0.0100 %)    

 งดออกเสยีง             0     เสยีง    ( 0.0000 %)  

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  
 

2. นายสุวรรณ แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)      

   ในระหว่างนี้ ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 242 ราย                 

นบัจ านวนหุน้ได ้53,117,902 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายสุวรรณ แทนสถติย ์ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย      53,111,048 เสยีง    (99.9871 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย         6,854     เสยีง    ( 0.0129 %)    

 งดออกเสยีง             0      เสยีง    ( 0.0000 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)     
 

3. นายวรีะศกัดิ์ สุตณัฑวบูิลย ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

                               และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

   ในระหว่างนี้ มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จ านวน 1 ราย โดยเป็นการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 1 ราย 

นบัจ านวนหุน้ได ้112 หุน้ รวมจ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 243 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,118,014 หุน้       

จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายวรีะศกัดิ์ สุตณัฑวบูิลย ์ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย      53,111,160        เสยีง    (99.9871 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย         6,854         เสยีง    ( 0.0129 %)    

 งดออกเสยีง             0        เสยีง    ( 0.0000 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)   
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4.  นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล  กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 243 ราย                  

นบัจ านวนหุน้ได ้53,118,014 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายพนสั ธีรวณิชยก์ุล   ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย     53,113,054         เสยีง    (99.9907 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย         4,960        เสยีง    ( 0.0093 %)    

 งดออกเสยีง             0 เสยีง    ( 0.0000 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  

 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมโดยเสยีงขา้งมากมมีติใหก้รรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ อกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

1. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุวรรณ          แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

3. นายวรีะศกัดิ์  สุตณัฑวบูิลย ์   กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล                 

    และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นายพนสั   ธีรวณิชยก์ุล กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 
 

ดงันัน้ คณะกรรมการของบริษทัฯ จะประกอบดว้ย 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. นายสงิห ์  ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. หม่อมราชวงศศ์ุภดศิ  ดศิกุล  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

7. นายสุวรรณ     แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

8. นายวรีะศกัดิ์    สุตณัฑวบูิลย ์  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

     และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

9. นางณินทริา  โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

10. นายซาโตรุ  โอกุระ  กรรมการอสิระ  

11. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ุล กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

12. นายอภสิทิธิ์  อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร 

 

  



 

หนา้ 23  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 1 

(13) 

วำระท่ี 7 พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร ซึ่งเมื่อจดัสรรแลว้เป็นจ านวนเงินที่ใชจ้ริง 10,890,000.- บาท                

ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในหนา้ 148 - 149  ของรายงานประจ าปี 2562 

ในปี 2563 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาเปรียบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ และ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกนัหรือที่มขีนาดและผลประกอบการ

ใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นชอบค่าตอบแทนของ

กรรมการส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท พรอ้มมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าวต่อไป ดงัสรุปหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชมุประจ าปี 2563 ทีข่ออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

หน่วย : บำท 

                                              ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชมุ/คน/ปี         แบ่งจ่ายรายไตรมาส 

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

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

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

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 100,000.-          - 

- กรรมการธรรมาภบิาล 100,000.-          -  
 

ทัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ที่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงเห็น

ดว้ยไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ       

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุสอบถามเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามถงึเหตผุลของการเพิม่ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563  

   นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ชี้แจงต่อที่

ประชุมว่า เนื่องจาก บริษทัฯ ไม่ไดป้รบัขึ้นค่าตอบแทนกรรมการมาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกนั ซึ่งการปรบัเพิ่มดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดพ้จิารณาจากผลประกอบการในปีทีผ่่านมา พรอ้มท ัง้เปรียบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ และค่าตอบแทน

กรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกนัหรือที่มีขนาดผลประกอบการที่ใกลเ้คียง แลว้    

จงึเหน็สมควรในการปรบัขึ้นค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2563 

2. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผูถ้ือหุน้รายย่อย มีขอ้เสนอแนะใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินโบนสัประจ าปีให ้

คณะกรรมการ เพือ่ประโยชนท์างภาษ ี
 

เมือ่ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เตมิ จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้  
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มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มา

ประชุมเห็นดว้ยใหจ้่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษทั ส าหรบัปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 

16,000,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรต่อไป ท ัง้นี้                 

ในวาระที่ 7 ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 243 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้

53,118,014 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่7 ได ้ดงันี้ 
 

ผลกำรนับคะแนนเสยีงในวำระท่ี 7: 

 เหน็ดว้ย     53,112,314         เสยีง   (  99.9893 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย             0         เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง       5,700        เสยีง   (   0.0107 %)   

 บตัรเสยี                0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วำระท่ี 8 พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อ             

ที่ประชุมว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดผ้่านการพิจารณาแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 26 ใหเ้ป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ซึ่งบดันี้  ครบก าหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณา  

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2563 โดยเสนอใหบุ้คคลของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                  

ดงัรายนามต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 

 

1) นางสาวรชัดา   ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4951 และ/หรือ 

2) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรือ 

3) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรือ 

4) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้

นอกจากนี้ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 2,850,000.- 

บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  
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 คณะกรรมการตรวจสอบและผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รบัผดิชอบหน่วยงานฝ่ายบญัชแีละการเงนิได ้

พิจารณาภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2562 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัชี

อื่นๆ แลว้เหน็ว่า บริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นบริษทัทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลมาโดยตลอด 

รวมถงึมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทัง้ยงัไม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/

หรือส่วนไดเ้สยีระหว่างผูส้อบบญัชกีบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว 

ซึ่งค่าสอบบญัชีในปี 2563 จ านวน 2,850,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของปี 2562 

จ านวนทัง้สิ้น 2,660,000.- บาท แลว้พบว่าค่าสอบบญัชีปี 2563 มกีารปรบัราคาเพิ่มขึ้น 190,000.- บาท หรือประมาณ

รอ้ยละ 7.14 ของค่าสอบบญัชปีี 2562 เป็นราคาทีเ่หมาะสม 

 จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน  

ผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2563  

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ือหุน้รายย่อย สอบถามถึงเหตุผลของการเพิ่มค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปี 2563 

และสอบถามถงึรายละเอยีดของค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสี่ยง  

      1) นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่

ประชมุว่าบริษทัฯ ไดพ้จิารณาภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2562 กบัการใหบ้ริการของบริษทั 

ผูต้รวจสอบบญัชอีื่นๆ เหน็ว่า บริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นบริษทัทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล  

  

ปี 2563 

(1) 

ปี 2562 

(2) 

เพิม่ขึ้น 

(3) = (1)-(2) 

% 

1.ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบริษทัฯ   

  สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

1,460,000 

 

1,370,000 

 

90,000 

 

6.56 

2.ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของ   

  บริษทัฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 250,000 บาท 

 

750,000 

 

690,000 

 

60,000 

 

8.69 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุ 

  ตามระดบัความเสีย่ง (30 มถินุายน 2563) 

 

160,000 

 

150,000 

 

10,000 

 

6.66 

4.ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงนิกองทนุ 

  ตามระดบัความเสีย่ง (31 ธนัวาคม 2563) 

 

480,000 

 

450,000 

 

30,000 

 

6.66 

5.ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี - - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,850,000 2,660,000 190,000 7.14 
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     2) นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์หุน้ส่วน (Partner) ของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ชี้แจงต่อที่ประชมุ

เพิ่มเติมว่า ส าหรบัค่าสอบทานรายงานด ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสี่ยง เป็นรายการที่ทางส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัไดก้ าหนดใหบ้ริษ ัทประกนัวินาศภยัท ารายงานและก าหนดใหบ้ริษทั

ผูต้รวจบญัชีสอบทาน ซึ่งรายการดงักล่าวคือรายการที่ 3 และ 4 ซึ่งปรากฎอยู่ในหนงัสอืเชิญประชุมนัน้มขีอบเขตการ

ตรวจสอบที่แตกต่างกนั มขีอบเขตการตรวจสอบที่แตกต่างกนั นอกจากนี้  ในส่วนของการเพิ่มค่าตอบแทนในปี 2563 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานทางบญัชทีีเ่พิม่เตมิอนัท าใหผู้ต้รวจสอบบญัชมีจี านวนงานตรวจทีเ่พิม่ขึ้น  

 2. นายสถาพร โคธีรานุรกัษ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่า การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศค านวณรายไดแ้ละ

การบนัทกึบญัชขีองบริษทัฯ จะส่งผลใหค่้าตอบแทนผูส้อบบญัชลีดลงหรือไม่  

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

หากใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศค านวณรายไดแ้ละการบนัทกึบญัชขีองบริษทัฯ บริษทัผูส้อบบญัชีก็จ าเป็นตอ้งมทีมีงาน

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาตรวจสอบระบบเทคโนโลยดีงักลา่วดว้ย ซึง่ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชกี็ยงัคงตอ้งมอียู่ 
 

 เมือ่ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่เตมิ จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัทแ์ต่งตัง้ใหบ้คุคลของบริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ดงัรายนามต่อไปนี้

เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 

1) นางสาวรชัดา   ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4951 และ/หรือ 

2) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรือ 

3) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรือ 

4) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา         

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 2,850,000.- บาท  
 

ทัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย โดยเป็นการเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยตนเอง 1 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้100 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุท ัง้สิ้น 244 ราย นบัจ านวนหุน้

ได ้53,118,114 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยี 

 

ผลกำรนับคะแนนเสยีงในวำระท่ี 8 : 

 เหน็ดว้ย     53,118,114         เสยีง   ( 100.0000 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย             0         เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง            0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 บตัรเสยี                0        เสยีง   (   0.0000 %)   
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วำระท่ี 9 พจิำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถำ้มี) 

ประธานไดส้อบถามที่ประชมุว่าจะมผูีใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ เพือ่พจิารณาหรือไม่  
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้             

คร ัง้ที ่27 นี้ ไดด้ าเนินการมาครบทกุระเบยีบวาระแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ ได ้ 

1. นายสถาพร โคธีรานุรกัษ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถามดงันี้ 

   1.1 การที่บริษทัฯ ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศค านวณรายไดเ้บี้ยประกนัภยัรบัมคีวามเสี่ยงหรือไม่ การ

วเิคราะหเ์ปรียบเทียบรายไดเ้บี้ยประกนัภยัแบบแยกย่อยมีวธิีการและลกัษณะอย่างไร และการปรบัปรุงบญัชีโดยผ่าน

ใบส าคญัรายวนัท ัว่ไป (“Journal Voucher”) มมีลูค่าเท่าไร 

       ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ระชมุว่า บริษทัฯ ไดม้กีาร

ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ปฏบิตังิานอย่างท ัว่ถงึและเป็นระบบ โดยกระบวนการท างานมกีารออกแบบใหส้ามารถเชื่อมต่อขอ้มูลได ้

ในทนัทีและมีการจดัเก็บประวตัิในการประมวลผลขอ้มูล อีกท ัง้บริษทัฯ มีการจดัท ารูปแบบในการตรวจสอบระบบที่

ชดัเจนเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดของระบบทีจ่ะเกิดขึ้น 

นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์หุน้ส่วน (Partner) ของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ชี้ แจงต่อ                 

ทีป่ระชมุเพิม่เตมิดงันี้ 

        1) การเปรียบเทียบรายไดเ้บี้ยประกนัแบบแยกย่อย คือ การลงรายละเอียดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ

ประเภทผลติภณัฑ ์ในรูปแบบของรายได ้และ Ratio ซึ่งถา้ไม่มีสิ่งผิดปกติและเป็นไปตามที่ผูส้อบบญัชีคาดการณ์ไว ้

แสดงใหเ้หน็ว่าการตรวจสอบทีผ่่านมาท ัง้ปีนัน้เป็นตวัเลขทีถู่กตอ้ง  

        2) จากการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีไม่พบรายการ Journal Voucher ทีผ่ดิปกตแิต่อย่างใด 

   1.2 การปฏิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชี ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท  ากบัลูกคา้ มีผลกระทบต่อ

บริษทัฯ อย่างไร 

       นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์หุน้ส่วน (Partner) ของบริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ชี้แจงต่อทีป่ระชมุ

ว่ามาตรฐานทางบญัช ีฉบบัที่ 15 ส่งผลต่อธุรกิจประกนัชวีติโดยตรงมากกว่าธุรกิจประกนัวนิาศภยั ดงันัน้มาตรฐานทาง

บญัชฉีบบัที ่15 จงึไม่ส่งผลกระทบแก่บริษทัฯ แต่อย่างใด 

   1.3 การปฏบิตัติามมาตรฐานทางบญัช ีTFRS 9 มผีลกระทบต่องบการเงนิในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 และ

งบการเงนิปี 2563 อย่างไร 

       นายเอกมล องัคว์ฒันะ รองผูอ้ านวยการ ส านกัการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ ยงัไม่ไดใ้ช ้

มาตรฐานทางบญัช ีTFRS 9 อย่างเต็มรูปแบบ บริษทัฯ ใชแ้นวทางปฏบิตัิตามที่สภาวชิาชีพบญัชีก าหนด ซึง่ผลกระทบที่

เกิดขึ้นไดแ้ก่ 1) บริษทัฯ ตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้ เงินกู ้โดยวิธี expected credit loss ตามแนวปฏิบตัิ

ทางการบญัชฉีบบัใหม่ ท าใหต้อ้งค านวณค่าความเสีย่งหรือความเสี่ยงทางดา้นเครดิตของลูกหนี้ทีจ่ะเกิดขึ้นตัง้แต่วนัแรก 

บริษทัฯ จึงเกิดผลขาดทุนดา้นเครดติลูกหนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 43 ลา้นบาท  2) ในการค านวณเงนิลงทุนท ัว่ไป

ของหุน้นอกตลาด บริษทัฯ ตอ้งปรบัวธิีการค านวณโดยใชท้ฤษฎทีางการเงนิ เช่น discount cash flow หรือ dividend 

discount model ท าใหม้ลูค่าหุน้เพิม่สูงขึ้น 
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   1.4 การขาดทนุจากการวดัมลูค่าในเงนิลงทนุเผือ่ขายทีเ่พิม่ขึ้นจากปี 2561 เกิดจากการลงทนุกลุม่ใด  

       ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ระชมุว่า บริษทัฯ ลงทนุใน

รูปแบบ strategic investment ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั 

(มหาชน) และ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) โดยมสีดัส่วนเป็น 70% ของการลงทุนท ัง้หมด ดงันัน้ เมื่อ

ตลาดเกิดการผนัผวนจึงส่งผลถงึการลดลงของมลูค่าเงนิลงทุนของบริษทัฯ อย่างไรก็ด ีการปรบัวธิีการค านวณมูลค่าหุน้

นอกตลาดตามทีก่ลา่วขา้งตน้ท าใหผ้ลขาดทนุลดลง 

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ือหุน้รายย่อย สอบถามถึงการด าเนินการของบริษทัฯ ภายใตส้ภาวะการแข่งขนั

ทางดา้นราคา 

   ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ระชมุว่า ในปจัจบุนัเรื่องราคา

เป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งผลต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลอืกซื้อสินคา้ อย่างไรก็ตาม นโยบายของบริษทัฯ คือการสรา้ง            

ดุลยภาพระหว่างการเติบโตของบริษทัฯ และผลประกอบการของบริษทัฯ ดงันัน้ การก าหนดเบี้ยประกนัภยัของบริษทัฯ 

จงึตัง้อยู่บนพื้นฐานของขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัอตัราความเสีย่งทีจ่ะเกิดขึ้น 

3. นายณรงฤทธิ์ ปฏทินิ ผูร้บัมอบฉนัทะจาก บริษทั เท็กซไ์ทลเ์พรสทจี จ ากดั (มหาชน) สอบถามถงึสาเหตุ

การเพิม่ขึ้นของ loss ratio ในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 ซึง่ช่วงเวลาดงักลา่วอยู่ภายใตพ้ระราชก าหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

   ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุการเพิ่มขึ้น

ของ loss ratio ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ส่วนหนึ่งเกิดจากการท าจ่ายค่าสนิไหมประกนัภยัอุบตัิเหตุส่วนบุคคลของ

กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ นอกจากนี้  พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศออกมาปลายเดือน

มนีาคม ท าใหม้กีารแจง้เรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ไม่ไดใ้ชย้านพาหนะจึงเป็นโอกาสในการน ารถเขา้

ซ่อมแซม 

4. นางสาวณัฐชานนัท ์ชาญสิริธนภทัร ผูถ้ือหุน้รายย่อย สอบถามถึงรายละเอียดช่องทางการจดัจ าหน่าย

ประกนัภยัทางออนไลน ์หรือทาง mobile application 

   ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ ไดพ้ฒันา 

online platform เพื่อเสนอขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ผ่านช่องทาง social media เช่น 

Facebook, Twitter และ Line application และใชเ้ทคโนโลยี chat bot เพื่อลดอตัราก าลงัคน นอกจากนี้  บริษทัฯ 

ยงัไดอ้อกแบบ online platform เพื่อใหเ้กิดการเชื่อมต่อกบัระบบของคู่คา้ไดอ้ย่างง่ายและรวดเร็วผ่าน application 

interface ซึ่งการพฒันา online platform ดงักล่าวจะสามารถลดตน้ทุนการท าธุรกรรมได ้อนัท าใหผู้เ้อาประกนัภยัได ้

ประโยชนเ์นื่องจากเบี้ยประกนัภยัทีล่ดลงดว้ย 

5. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้เสนอแนะใหบ้ริษทัฯ กระจายการลงทนุเพือ่ลด

ความเสีย่งของบริษทัฯ และเพือ่สรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจดา้นอื่นๆ ตลอดจนเสนอใหบ้ริษทัฯ จดัท า roadshow ไป

ยงัต่างประเทศ เช่น ประเทศสงิคโปร ์หรือ ฮ่องกง เป็นตน้ 
 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านที่ไดเ้ขา้ร่วม

ประชมุ 
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อนึ่ง ในระหว่างการด าเนินการประชุม มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงท าใหจ้ านวนหุน้ของการลงมติใน

วาระต่างๆ มจี านวนหุน้มากกว่าจ านวนหุน้ขณะทีเ่ริ่มเปิดประชมุ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชมุทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ ผูถ้อืหุน้ที่

มอบฉนัทะไดก้ าหนดการออกเสยีงลงคะแนนไวล้ว่งหนา้แลว้ 

 

ดงันั้น จึงสรุปจ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 93 ราย และโดยการมอบฉันทะ 151 ราย  

รวมทัง้สิ้น 244 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้53,118,114 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 49.8902 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

(จ านวน 106,470,000 หุน้) 

 

 

เลกิประชมุเวลา 17.00 น. 

      

    

 

                 (นายชยั โสภณพนิช) 

        ประธานในทีป่ระชมุ 

 

 

  

 

 (นางศรีจติรา ประโมจนีย)์  

       เลขานุการบริษทั 

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 

 



 

หนา้ 30  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 2 

 

รำยงำนประจ ำปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code) พรอ้มงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 

และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ (ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 2 และวำระท่ี 3) 

 

1. รำยงำนประจ ำปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code) 

 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ เพื่อ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการจดัเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวนโ์หลด

รายงานประจ าปีผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 
 

1) สแกน QR Code โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 

 

 
 

 

   

 

ส าหรบัระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทม์อืถอื 

2. สแกนทีส่ญัลกัษณ์ QR Code (ตามรูปดา้นบน) 

3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) ดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้ เพือ่ดูขอ้มลูรายงานประจ าปี 2563 

หมายเหต:ุ กรณีทีไ่ม่มขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) บนโทรศพัทม์อืถอื ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน 

QR Code ผ่านแอปพลเิคชนั (Application) อื่น ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็นตน้ 
 

ส าหรบัระบบ (Android) 

1. เปิดแอปพลเิคชนั Line เลอืก add friend (เพิม่เพือ่น) แลว้เลอืก QR Code  

2. สแกนทีส่ญัลกัษณ์ QR Code (ตามรูปดา้นบน) แลว้กด Open เพือ่ดูขอ้มลูรายงานประจ าปี 2563 

 

      2)  เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

ผูถ้อืหุน้สามารถเปิดดูรายงานประจ าปี 2563 (และรายงานประจ าปียอ้นหลงั 5 ปี) ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ ที ่http://www.bangkokinsurance.com/investor/annual-report  

QR Code 

รำยงำนประจ ำปี 2563 

http://www.bangkokinsurance.com/investor/annual-report
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2. งบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ สิ้นสุด            

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ ดงัปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดส้รุป

สาระส าคญัของงบการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในการศึกษาวิเคราะห์

ขอ้มลู ดงันี้  
 

      (หน่วย : พนับำท) 

รำยกำร ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง รอ้ยละ 

สนิทรพัย ์ 59,503,790 57,327,083 2,176,707 3.8 

หน้ีสนิ 29,160,743 26,303,986 2,856,757 10.9 

สว่นของเจำ้ของ 30,343,047 31,023,097 (680,050) (2.2) 

รำยได ้

- รำยไดจ้ำกกำรรบัประกนัภยั 

- รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ 

- ก ำไรจำกเงนิลงทนุ 

- สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

- รำยไดอ้ืน่ ๆ  

รวม  

 

16,485,737 

1,127,222 

185,241 

20,790 

174,083 

17,993,073 

 

14,436,818 

1,226,491 

281,138 

23,370 

182,847 

16,150,664 

 

2,048,919 

(99,269) 

(95,897) 

(2,580) 

(8,764) 

1,842,409 

 

14.2 

(8.1) 

(34.1) 

(11.0) 

(4.8) 

11.4 

ค่ำใชจ้ำ่ย 

- ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรรบัประกนัภยั * 

- ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน 

- ค่ำใชจ้ำ่ยลงทนุ 

- ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

- ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึ้น 

- ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้

รวม 

 

13,612,627 

984,279 

86,426 

39,337 

60,321 

  504,487 

15,287,477 

 

12,194,576 

1,078,263 

89,315 

2,553 

- 

334,676 

13,699,383 

 

1,418,051 

(93,984) 

(2,889) 

36,784 

60,321 

169,811 

1,588,094 

 

11.6 

(8.7) 

(3.2) 

1,440.8 

100.0 

50.7 

11.6 

ก ำไรสุทธิ 2,705,596 2,451,281 254,315 10.4 

ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 25.41 23.02 2.39 10.4 

 

หมายเหต ุ * รายการค่าใชจ้่ายเงนิสมทบรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยั  
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รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงินปนัผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอตัรำกำรจำ่ยเงินปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 4) 
 

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงินปนัผลประจ ำปี 

              หน่วย: ลา้นบาท  

      ปี 2563            ปี 2562           ปี 2561          

1. ก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 2,705.6 2,451.3 2,406.8 

2. จ านวนหุน้ทีจ่่ายเงนิปนัผลประจ าปี (ลา้นหุน้) 106.47 106.47 106.47 

3. ก าไรต่อหุน้ (บาท) * 25.41 23.02 22.61 

4. เงนิปนัผลประจ าปี (บาท:หุน้)   15 14 14 

5. รวมเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิ้น  1,597.1 1,490.6 1,490.6 

6. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล  

   (เปรียบเทยีบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ 

59.03 60.81 61.93 

 

หมายเหต ุ * ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้สามญั 

 

อตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี 

                                                                                                                 (บาท/หุน้) 

เงนิปนัผล เงนิปนัผลและหุน้ปนัผล รวม 

ประจ ำปี ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4  

2558 2.75 2.75 2.75 3.75 12 

2559 3 3 3 5 14 

2560 3 3 3 5 14 

2561 3 3 3 5 14 

2562 3 3 3 5 14 

2563 3 3 3 6* 15* 

 

หมายเหต ุ * การพจิารณาจ่ายเงนิปนัผล (คร ัง้สุดทา้ย) ประจ าปี 2563 จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิจาก 

   ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่28/2564 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอสิระของบริษัทฯ 

 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว ้ซึ่งเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงัต่อไปนี้ 

 

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญ มีทกัษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ            

มีความเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ พรอ้มที่จะ

แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเรื่องต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็น

ธรรมต่อผูถ้อืหุน้หรือผูม้สี่วนไดเ้สยี สามารถอทุศิเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทัไดอ้ย่างเต็มที ่โดย

กรรมการอิสระจะตอ้งเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอนัเกี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ อนัอาจมีผลกระทบต่อการ

ตดัสนิใจโดยอสิระของตน และจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย      

บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ท ัง้นี้  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งนิเดือนประจ า หรือ             

ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของ        

ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ทัง้นี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น              

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจ

ควบคุม หรือบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

 

(4) ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจที่มมีูลค่ารายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธิ หรือ

ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่ากบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอสิระของบริษัทฯ (ต่อ) 

 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดั

อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย      

บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ           

ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้       

 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ                  

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนียักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รบั

เงนิเดอืนประจ า หรือถอืหุน้รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัอื่น ซึง่ประกอบกิจการทีม่ีสภาพ

อย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ 
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ประวติัของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ               

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 5) 

 

 

คณะกรรมการบริษทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่งพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ่ง โดยมรีายนามดงันี้ 

 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ (ต่อวาระ) 

2. นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

3. นางณินทริา  โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล (ต่อวาระ) 

4. นายซาโตรุ  โอกุระ  กรรมการอสิระ (ต่อวาระ)   

 

ทัง้นี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มูลประวตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทัท ัง้ 4 ท่าน

ดงักลา่วโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ประวติักรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

 (ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 5) 

 

 
 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั   61 ซอยสุขมุวทิ 19 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  21  พฤศจกิายน  2486 อำย ุ  77 ปี 

สญัชำติ    ไทย   สถำนภำพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง   ประธานกรรมการ 

สถำนท่ีท ำงำน  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

   25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ถนนสาทรใต ้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

ประวติักำรศึกษำ/กำรอบรม  

- พ.ศ. 2510  B.Sc., University of Colorado, U.S.A.  

- พ.ศ. 2527  Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania 

- พ.ศ. 2536 - 2537 ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่6) 

 

ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่16/2545 

- หลกัสูตร Chairman 2000 รุ่นที ่10/2547 

  

นำยชยั โสภณพนิช 
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- 9 พ.ย. 2561 – ปจัจบุนั,  ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2521 – 2560   

     - พ.ศ. 2553 – 2558       ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร 

- พ.ศ. 2519 – 2552  กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

- พ.ศ. 2511 – 2518 กรรมการ 

- 9 พ.ย. 2561 – ปจัจบุนั,    ประธานกรรมการ บริษทั ไฟน ์เมท็ทลั เทคโนโลยสี ์จ ากดั (มหาชน) 

   พ.ศ. 2531 – 2560   (เดมิชื่อบริษทั ฟูรูกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)) 

-  4 ก.ย. 2561 – ปจัจบุนั,  ประธานกรรมการ บริษทั จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2529 – 2560   

-  8 ส.ค. 2561 – ปจัจบุนั,  ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

    พ.ศ. 2522 –  2560   

- พ.ศ. 2561 – ปจัจบุนั,  ประธานกรรมการ กรรมการลงทนุ และกรรมการสรรหาและก าหนด  

    พ.ศ. 2559 – 2560   ค่าตอบแทน บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

- พ.ศ. 2534 – 2558  รองประธานกรรมการ 

- 14 ส.ค. 2563 – ปจัจบุนั,  กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

    พ.ศ. 2511 – 2558    

 

ต ำแหน่งในบริษทั/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

-  17 พ.ค. 2561 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงนิและทรพัยส์นิ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

 - พ.ศ. 2558 – 17 พ.ค. 2561 กรรมการ คณะกรรมการการเงนิและทรพัยส์นิ  

-  พ.ศ. 2546 – ปจัจบุนั  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง   

-  พ.ศ. 2551 – ปจัจบุนั  กรรมการ สภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงประเภทผูท้รงคุณวุฒ ิ 

- พ.ศ. 2560 – ปจัจบุนั   ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สริิกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ  

 - พ.ศ. 2551 – 2559  รองประธานกรรมการบริหาร  

-  พ.ศ. 2556 – ปจัจบุนั  กรรมการ มลูนิธิอาสารกัษาดนิแดน ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์ 

- พ.ศ. 2552 – ปจัจบุนั  กรรมการ มลูนิธิ 100 ปี สมเดจ็พระศรีนครินทร ์  

- พ.ศ. 2540 – ปจัจบุนั  กรรมการ มลูนิธิคณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  พ.ศ. 2537 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ มลูนิธิกรุงเทพประกนัภยั  

- พ.ศ. 2523 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

- พ.ศ. 2555 – ปจัจบุนั  กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing  

     Countries  
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ต ำแหน่งในบริษทั/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (ต่อ)    

-  พ.ศ. 2552 – 2558   กรรมการ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A. 

-  พ.ศ. 2541 – ปจัจบุนั  กรรมการ PT Asian International Investindo  

-  พ.ศ. 2541 – ปจัจบุนั  กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.  

-  พ.ศ. 2549 – 2551  ประธานสภาธุรกิจประกนัภยัไทย  

- พ.ศ. 2513 – 2550   กรรมการ สมาคมประกนัวนิาศภยั  

-  พ.ศ.2527-2529, 2532-2534,  นายกสมาคม สมาคมประกนัวนิาศภยั 

   2540-2542, 2542-2544,  

   2548–2550 

-  พ.ศ. 2531 – 2535  Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd., Singapore  

-  พ.ศ. 2530 – 2532   Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta   

-  พ.ศ. 2527 – 2529,   President, The East Asian Insurance Congress   

   2547 – 2549 

ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ   ประธานกรรมการ  (แต่งตัง้เมือ่วนัที ่9 พ.ย. 2561) 

- ต าแหน่งดา้นบริหาร           ไม่ม ี 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 2 ปี 5 เดอืน (ต ัง้แต่วนัที ่9 พ.ย. 2561  - ปจัจบุนั)  

     ทัง้นี้ ท่านเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเป็นเวลา 49 ปี  

(ต ัง้แต่ปี 2511 – 2560) 

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ 3,917,051 หุน้ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด (Record Date)  

วนัที ่5 มนีาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 3.68 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด 

หมายเหต:ุ นบัรวมหุน้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ไดแ้ก่ 

   (1) คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จ านวน 1,103,671  หุน้ 

* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่  

  1. ประธานกรรมการ บริษทั ไฟน ์เมท็ทลั เทคโนโลยสี ์จ ากดั (มหาชน)  

   (เดมิชื่อบริษทั ฟูรูกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)) 

  2 .ประธานกรรมการ บริษทั จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิ้ล จ ากดั (มหาชน) 

  3. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน)  

4. ประธานกรรมการ กรรมการลงทนุ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

   บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

  5. กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
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- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน  จ านวน 12 แห่ง ไดแ้ก่ 

1) ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงนิและทรพัยส์นิ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

  2) กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

  3) กรรมการ สภามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงประเภทผูท้รงคุณวุฒิ 

  4) ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สริิกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ 

  5) กรรมการ มลูนิธิอาสารกัษาดนิแดน ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

  6) กรรมการ มลูนิธิ 100 ปี สมเดจ็พระศรีนครินทร ์

  7) กรรมการ มลูนิธิคณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   8) ประธานกรรมการ มลูนิธิกรุงเทพประกนัภยั 

   9) ประธานกรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

10) กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers  

   of Developing Countries 

11) กรรมการ PT Asian International Investindo 

12) กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd. 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษทั                 

ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษทัรบัประกนัภยัต่อ และกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนั

ชีวติ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษทัประกนัชีวติ และไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ ซึ่งเป็น

บริษทัประกนัวนิาศภยัแต่อย่างใด 

* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

- เป็นอาของคู่สมรสของนางณินทริา โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล  

- เป็นบิดาของนายชวาล โสภณพนิช ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และนางสาวลสา โสภณพนิช

ผูอ้  านวยการ ธุรกิจนายหนา้  

- ถอืครองหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 3,917,051 หุน้ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 3.68 ของหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด  

  ซึง่นบัรวมหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ไดแ้ก่ 

 (1) คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จ านวน 1,103,671 หุน้ 

จงึมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ แต่อย่างใด  

อนึ่ง เนื่องจาก ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดที่ถอืหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของ

บริษทัฯ ดงันัน้ บริษทัฯ จึงไม่มีกลุ่มผูถ้ือหุน้ที่มีลกัษณะเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ตามค านิยามที่ส  านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ก าหนด   
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* ควำมสมัพนัธก์บับริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ในช่วง 

2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- เป็นประธานกรรมการบริษทัทีไ่ม่มสี่วนร่วมบริหารงาน  

- เป็นกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ โดยลงนามผูกพนัตามรายการที่คณะกรรมการบริษทัมีมติ

อนุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย 

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส าคญั 

 

* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

 

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  

(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  

(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบริษทั  

              ปี 2562 

              ปี 2563 

 

4 

5 

 

4 

5 

- ผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่26 (ปี 2562) 

ครัง้ที ่27 (ปี 2563) 

 

1 

1 

 

1 

1 
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ประวติักรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 5) 

 

 
 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั   178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

วนั/เดือน/ปีเกดิ  13 กนัยายน 2489  อำย ุ  74 ปี 

สญัชำติ    ไทย   สถำนภำพ โสด 

อำชีพ/ต ำแหน่ง   ขา้ราชการบ านาญและกรรมการหน่วยงานต่างๆ 

 

ประวติักำรศึกษำ/อบรม   

- ปริญญาตรีบญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.  

- ประกาศนียบตัรการประกนัวนิาศภยัระดบัสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland  

- ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสูง Australian Management College, Australia 

- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง (นบส. 1 รุ่นที ่18) สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

- ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่42 

 -   ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที ่8 

 -   วุฒบิตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์สถาบนัวทิยาการการคา้ รุ่นที ่3  

-  วุฒบิตัรหลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความม ัน่คงข ัน้สูง วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่2 

  

นำงสำวพจนีย ์  ธนวรำนิช 
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ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่17/2545 

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่13/2549 

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที ่4/2550 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่32/2553  

- หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที ่2/2554  

 -  หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่10/2556  

 - หลกัสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที ่7/2556 

- หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที ่1/2557 

- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที ่2/2559 

 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- 1 ม.ีค. 2550 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

   บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- 27 ก.พ. 2550 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระ  

-   ปจัจบุนั   ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) กรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

บริษทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- 7 ก.ค. 2563 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

- 2557 – 2563   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

- 2555 – 2557  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

-   ปจัจบุนั ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแล

กิจการทีด่ ีกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั โออชิ ิกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

- ปจัจบุนั   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  

- 14 พ.ย. 2560 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  

บริษทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  

- ม.ิย. 2552 – 21 ม.ีค. 2559 กรรมการอสิระ  

-   เม.ย 2559 – พ.ย. 2560   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน)  
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ต ำแหน่งในบริษัท/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ม.ีค. 2563 – ปจัจบุนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล  

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 

- 1 ก.พ. 2562 – ปจัจบุนั   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)  

(จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร)์ 

- 31 ม.ค. 2561 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ                               

-   27 ก.พ. 2561 – ปจัจบุนั  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

-   26 ม.ิย. 2560 – ปจัจบุนั   รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

     (Thai Institute of Directors Association)  

- 29 พ.ค. 2560 – ปจัจบุนั กรรมการ  

-   ปจัจบุนั   กรรมการกฤษฎกีา  

-   ม.ีค. 2560 – ส.ค. 2563  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย  

-   เม.ย. 2550 – ม.ิย. 2563  ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการ สภาธุรกิจประกนัภยัไทย  

-   2 ต.ค. 2557 – 6 ก.ย. 2558 สมาชกิสภาปฏรูิปแห่งชาต ิ  

-   เม.ย. 2553 – ก.ค. 2556  กรรมการ บริษทั บเีจซ ีโลจสิตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮา้ส ์จ ากดั 

-   พ.ย. 2551 – ม.ีค. 2556  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ ากระทรวงพาณิชย ์ 

 -   ต.ค. 2549 – ม.ีค. 2551   รองประธานสภานิตบิญัญตัิแห่งชาต ิคนทีส่อง  

-   ต.ค. 2549 – ก.พ. 2551  ทีป่รึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ 

-   ก.ย. 2549 – ก.พ. 2551   ทีป่รึกษาคณะมนตรีความม ัน่คงแห่งชาตฝ่ิายเศรษฐกิจ  

-   ปี 2548 – พ.ค. 2554   อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการเกี่ยวกบัการ 

ส่งเสริมและพฒันาองคก์ารมหาชน และองคก์รรูปแบบอื่นในก ากบั 

ของราชการฝ่ายบริหารทีม่ใิช่ส่วนราชการ  

-  ปี 2545 –  2550   ประธานกรรมการสถาบนัประกนัภยัไทย  

- ปี 2544  – ส.ค. 2551   กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย  

- ปี 2544 – 2549    อธิบดกีรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์ 

- ปี 2542 – 2544    ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย ์ 

- ปี 2537 – 2542    รองอธิบดกีรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์ 

 

  



 

หนา้ 44  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 5 

 

ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ   - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ ก าหนด)  

  (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที่ 27 เมษายน 2561)  

- กรรมการตรวจสอบ  

  (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563 และ  

   มผีลเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2563)  

- ต าแหน่งดา้นบริหาร  ไม่ม ี 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ 14 ปี  (ตัง้แต่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2550 - ปจัจบุนั) 

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่ม ี 

* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย   ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา  

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่  

1. ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา บริษทั ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

3. ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ บริษทั โออชิ ิกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

4. กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  

5. กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่  

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล  

   ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 

2. กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

3. กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

   (จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร)์ 

4. รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

   (Thai Institute of Directors Association) 

5. กรรมการกฤษฎกีา  

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

  ซึง่เป็นบริษทัรบัประกนัภยัต่อ และไม่มผีลประโยชนข์ดัแยง้กบับริษทัฯ แต่อย่างใด  
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* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบักรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

* ควำมสมัพนัธก์บับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ 

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

- ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  

* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

 

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  

(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  

(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบริษทั 

               ปี 2561 

               ปี 2562 

               ปี 2563 

 

5 

4 

5 

 

5 

4 

5 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

               ปี 2561 

               ปี 2562 

               ปี 2563 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

- ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชบีริษทัฯ 

               ปี 2561 

               ปี 2562 

               ปี 2563 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- ผูถ้อืหุน้ 

               คร ัง้ที ่25 (ปี 2561) 

               คร ัง้ที ่26 (ปี 2562) 

               คร ัง้ที ่27 (ปี 2563) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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ประวติักรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 5) 

 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั   299 ซอยสุขมุวทิ 31 (สวสัด)ี แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  

กรุงเทพมหานคร 10110  

วนั/เดือน/ปีเกดิ  6 มกราคม 2508  อำย ุ  56 ปี 

สญัชำติ    ไทย   สถำนภำพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง   กรรมการและทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหาร 

สถำนท่ีท ำงำน  บริษทั เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน)  

175 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์ช ัน้ 3/1 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

ประวติักำรศึกษำ/อบรม   

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ์(เกียรตินิยม), London School of Economics and Political Sciences, England  

- M.B.A., London University CASS Business Schol, England 

- โครงการสมัมนาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงนิ รุ่นที ่5 (FINEX V) 

 

ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่40/2548  

  

นำงณินทิรำ โสภณพนิช 
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- 25 ก.พ. 2554 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล  

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

- 23 เม.ย. 2553 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ  

- ปี 2551 – ปจัจบุนั  กรรมการและทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหาร  

บริษทั เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2537 - 2551   กรรมการและกรรมการบริหาร  

 

ต ำแหน่งในบริษัท/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ปี 2559 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ มลูนิธิอนุเคราะหค์นพกิาร ในพระราชูปถมัภข์อง 

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

- ปี 2545 - ปจัจบุนั กรรมการ  

- ปี 2559 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสงัวาลย ์ของมลูนิธิอนุเคราะหค์นพกิาร  

ในพระราชูปถมัภข์องสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

- ปี 2559 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการศูนยบ์ริการคนพกิาร ของมลูนิธิอนุเคราะหค์นพกิาร  

ในพระราชูปถมัภข์องสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

- ปี 2551 – ปจัจบุนั  กรรมการ บริษทั ทีป่รึกษาเอเซยี พลสั จ ากดั 

- ปี 2546 – ปจัจบุนั  กรรมการและเหรญัญกิ มลูนิธิหอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สริิกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ  

- ปี 2543 – ปจัจบุนั  กรรมการ บริษทั บางกอก บทีเีอม็ยู จ ากดั  

- ปี 2542 – ปจัจบุนั  กรรมการและเหรญัญกิ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซฟิิคและเอเชยีอาคเนย ์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูิปถมัภ ์(สปอท)  

- ปี 2534 – 2537      Investment Director บริษทั ซติี้แคปปิตอล จ ากดั 

- ปี 2530 – 2533      ผูจ้ดัการ บริษทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ ก าหนด) 

     (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561) 

- กรรมการธรรมาภบิาล (แต่งตัง้เพื่อต่อวาระเมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 และ 

  มผีลเมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563) 

 - ต าแหน่งดา้นบริหาร ไม่ม ี 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ 11 ปี (ตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2553 - ปจัจบุนั) 
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* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ   2,949 หุน้ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด (Record Date)  

(วนัที ่5 มนีาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.003 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีงท ัง้หมด  

หมายเหต:ุ นบัรวมหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละ        

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ไดแ้ก่  

(1) คู่สมรส นายชาตศิิริ โสภณพนิช จ านวน 2,949 หุน้ 

* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย   ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา  

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่  

1) กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษทั เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน)  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน จ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่  

1) ประธานกรรมการ มลูนิธิอนุเคราะหค์นพกิาร ในพระราชูปถมัภข์องสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

2) ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสงัวาลย ์ของมลูนิธิอนุเคราะหค์นพกิาร ในพระราชูปถมัภ์

ของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

3) ประธานกรรมการ ศูนยบ์ริการคนพกิาร ของมลูนิธิอนุเคราะหค์นพกิาร ในพระราชูปถมัภข์อง

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

4) กรรมการ บริษทั ทีป่รึกษาเอเชยี พลสั จ ากดั  

5) กรรมการและเหรญัญิก มลูนิธิหอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สริิกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ  

6) กรรมการ บริษทั บางกอก บทีเีอม็ยู จ ากดั  

7) กรรมการและเหรญัญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซฟิิคและเอเชยีอาคเนยแ์ห่งประเทศไทย 

   ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์(สปอท) 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการและทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษทั เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั

(มหาชน) ซึง่เป็นบริษทัในกลุม่ธุรกิจทางการเงนิแต่ไม่ไดเ้ป็นสถาบนัการเงนิ และไม่มคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับริษทัฯ ซึง่เป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัแต่อย่างใด 

* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

- เป็นคู่สมรสของหลานนายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ท ัง้นี้ ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือ

ความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน่อ้ง และบตุร 

รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบักรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

- ถอืครองหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 2,949 หุน้ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 0.003 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีง

ท ัง้หมด ซึ่งนบัรวมหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535                  

มาตรา 258 ไดแ้ก่  

  (1) คู่สมรส - นายชาตศิิริ โสภณพนิช จ านวน 2,949 หุน้ 

  จงึมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ แต่อย่างใด 
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* ควำมสมัพนัธก์บับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่          

ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย   

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  

* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม    

 

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  

(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  

(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบริษทั 

               ปี 2561 

               ปี 2562 

               ปี 2563 

 

5 

4 

5 

 

5 

4 

5 

- คณะกรรมการธรรมาภบิาล 

               ปี 2561 

               ปี 2562 

               ปี 2563 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 

- ผูถ้อืหุน้ 

               คร ัง้ที ่25 (ปี 2561) 

               คร ัง้ที ่26 (ปี 2562) 

               คร ัง้ที ่27 (ปี 2563) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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ประวติักรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 5) 

 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั  1-28-1, Ebisu Shibuya-ku, Tokyo 150-8488 Japan 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  14 พฤศจกิายน 2511  อำย ุ    52    ปี 

สญัชำติ   ญี่ปุ่ น    สถำนภำพ  สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  General Manager, Global Business Department 

สถำนท่ีท ำงำน  Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited 

   1-28-1, Ebisu Shibuya-ku, Tokyo 150-8488 Japan 

 

ประวติักำรศึกษำ/กำรอบรม 

- Bachelor of Laws, Nagoya University, Japan 

 

ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่ม ี 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- 15 พ.ค. 2563 – ปจัจบุนั   กรรมการอสิระ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

นำยซำโตรุ โอกรุะ 
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ต ำแหน่งในบริษัท/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

-    ม.ีค. 2563 – ปจัจบุนั  Non-Executive Director, Asia Financial Holding Limited 

-    เม.ย. 2562 – ปจัจบุนั  Non-Executive Director, Aioi Nissay Dowa Europe Limited 

-    เม.ย. 2561 – ปจัจบุนั  Non-Executive Director and SOOA  

    (Senior Officer outside Australia), 

    Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd 

-    เม.ย. 2561 – ปจัจบุนั  General Manager, Global Business Department,  

     Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited 

-    เม.ย. 2552 – ม.ีค. 2561  Risk & Reinlsurance Coordinator,  

    Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd. 

 

ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ ก าหนด)  

(แต่งตัง้เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2563)  

- ต าแหน่งดา้นบริหาร  ไม่ม ี 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 10 เดอืน (ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2563 - ปจัจบุนั) 

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่ม ี  

* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย   ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา  

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน  

 ไม่ม ี

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน จ านวน  4  แห่ง ไดแ้ก่  

                      1) Non-Executive Director, Asia Financial Holding Limited 

2) Non-Executive Director, Aioi Nissay Dowa Europe Limited 

3) Non-Executive Director and SOOA (Senior Officer outside Australia), 

   Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd 

4) General Manager, Global Business Department,  

   Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited  
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* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ด ารงต าแหน่ง Non-Executive Director, Asia Financial Holding Limited ซึง่เป็นบริษทัในกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงินแต่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน และด ารงต าแหน่ง Non Executive Director, Aioi Nissay Dowa 

Europe Limited ต าแหน่ง Non-Executive Director and SOOA (Senior Officer outside Australia), 

Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd แ ล ะ ต า แ ห น่ ง  General Manager, 

Global Business Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited ซึ่ ง เ ป็ น บ ริ ษ ัท

ประกนัวนิาศภยัทีต่ ัง้อยู่ในต่างประเทศ และไม่มผีลประโยชนข์ดัแยง้กบับริษทัฯ แต่อย่างใด 

* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  กบักรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุน้                

รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

* ควำมสมัพนัธก์บับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่                  

ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  

* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

 

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  

(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  

(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบริษทั  

                  ปี 2563  

 

2 

 

2 

- ผูถ้อืหุน้ 

ปี 2563 

 

- 

 

1 

  

  



 

หนา้ 53  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 6 

 

ประวติัของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระเขำ้ใหม่  

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 6) 

 

คณะกรรมการบริษทั ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา พจิารณาแลว้เห็น

ควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้นายธงชยั อานนัโทไทย เป็นกรรมการอสิระ 

 

ทัง้นี้ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มลูประวตัขิองนายธงชยั อานนัโทไทย โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ประวติักรรมกำรที่เสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 6) 

 

  

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั  61 ซอยพงษเ์วชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  17 สงิหาคม 2504  อำย ุ     59    ปี 

สญัชำติ   ไทย   สถำนภำพ   สมรส  

อำชีพ/ต ำแหน่ง  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูร้บัผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง และสายลูกคา้ธุรกิจรายปลกี 

สถำนท่ีท ำงำน  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั 

   กรุงเทพมหานคร 10500 
 

ประวติักำรศึกษำ/กำรอบรม 

- ปริญญาโท M.B.A. University of Notre Dame 

- ปริญญาตรี BS. (Electrical Engineering) University of Colorado 
 

ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 ไม่ม ี 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- พ.ศ. 2554 – ปจัจบุนั   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูร้บัผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง  

และสายลูกคา้ธุรกิจรายปลกี ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

- พ.ศ. 2559 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ บริษทั ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 

- พ.ศ. 2545 – 2554   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

  

นำยธงชยั อำนันโทไทย 
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ต ำแหน่งในบริษัท/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

-    พ.ศ. 2541 – 2545  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บเีอสแอล ลสิซิ่ง จ ากดั 

-    พ.ศ. 2537 – 2541  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์นวธนกิจ 

-    พ.ศ. 2534 – 2537  Second Vice President, Chase Manhattan Bank 

-   พ.ศ. 2532 – 2534   Assistant Representative,  

   Barclays Bank Public Company Limited  

-   พ.ศ. 2530 – 2532   Lending Officer ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาขน)  

 

ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  ไม่ม ี 

- ต าแหน่งดา้นบริหาร  ไม่ม ี 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ไม่ม ี

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่ม ี  

* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย   ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา  

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 

 1. ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการอสิระ บริษทั ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จ ากดั (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน   

ไม่ม ี

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูร้บัผิดชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง และสายลูกคา้ธุรกิจรายปลกี

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบนัการเงนิและไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ          

แต่อย่างใด 

* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  กบักรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุน้                

รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

* ควำมสมัพนัธก์บับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่                  

ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ   
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ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2564  

    (ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 8) 

 

 คณะกรรมการบริษทัภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบและผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

รบัผิดชอบหน่วยงานดา้นบญัชีและการเงนิ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบ ัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหบุ้คคลใด             

บคุคลหนึ่งดงัรายนามต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ   

1. นางสาวรชัดา     ยงสวสัดิ์วาณิชย ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4951 และ/หรือ 

2. นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรือ 

3. นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรือ 

4. นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

 ทัง้นี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มูลประวตัิของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ 

ประจ าปี 2564 ท ัง้ 4 ท่านดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 



 

หนา้ 57  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 7  

 

ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2564 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 8) 

 

 
 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 4951 

อำย ุ                                      50 ปี 

วฒุิกำรศึกษำ บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

   วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติดา้นการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต ำแหน่งของผูส้อบบญัชีในส ำนักงำน หุน้ส่วน 

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ไทยรีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั อนิทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน 

- บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
 

จ ำนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษัทฯ 6 ปี ( พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563)   

นำงสำวรชัดำ  ยงสวสัด์ิวำณิชย ์



 

หนา้ 58  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 7  

 

ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2564 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 8) 

 

 
 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 3734 

อำย ุ                                      55 ปี 

วฒุิกำรศึกษำ   บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต ำแหน่งของผูส้อบบญัชีในส ำนักงำน หุน้ส่วน 

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวติักำรเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทฯ ยงัไม่ไดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 

 

นำงสำวรตันำ  จำละ 



 

หนา้ 59  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 7  

 

ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2564 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 8) 

 
 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 4499 

อำย ุ                                      50 ปี 

วฒุิกำรศึกษำ   บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต ำแหน่งของผูส้อบบญัชีในส ำนักงำน หุน้ส่วน 

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บริษทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั แมนูไลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ราชธานี ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั หลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั เอท็น่า ประกนัสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวติักำรเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทฯ ยงัไม่ไดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ  

นำงสำวสมใจ  คุณปสุต 



 

หนา้ 60  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 7  

 

ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2564 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 4812 

อำย ุ                                      49 ปี 

วฒุิกำรศึกษำ   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต ำแหน่งของผูส้อบบญัชีในส ำนักงำน หุน้ส่วน 

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บริษทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ไทยรีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ทูนประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

- บริษทั เอม็ บ ีเค ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวติักำรเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทฯ ยงัไม่ไดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 

 

นำงสำวณริศรำ ไชยสุวรรณ 



 

หนา้ 61  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 8 

 

หนังสอืมอบฉนัทะ 

 

 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ หากผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ ผูถ้ือหุน้สามารถ         

มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือกรรมการผูร้บัมอบฉนัทะตามที่

บริษทัฯ ก าหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้ซึ่งกรมทะเบยีนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้อืหุน้ไว ้3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 

 1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไม่ซบัซอ้น 

 2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่าง  ๆ  ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

 3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้           

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

ในการนี้  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ

ประชุมฉบบันี้แลว้ โดยบริษัทฯ ขอแนะน ำใหผู้ถ้ือหุน้ท่ีมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะไดโ้ปรดใชห้นังสือมอบฉันทะ    

แบบ ข.  ส าหร ับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู ถ้ือ หุน้สามารถ download ไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษ ัทฯ ที่  

http://www.bangkokinsurance.com และขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดโ้ปรดจดัเตรียมเอกสารประกอบการ

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนศึกษาขอ้ปฏบิตัิส  าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ อนัประกอบไปดว้ย วธิีการมอบ

ฉนัทะ วธิีการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ และข ัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ตามที่ระบุในเอกสาร                

สิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 11 พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดและส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบการลงทะเบยีน

เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้มายงัส านกัเลขานุการบริษทัลว่งหนา้ภายในวนัที ่16 เมษายน 2564  

อนึ่ง หากท่านผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งใหก้รรมการอิสระของบริษ ัทฯ เป็นผูร้ ับมอบฉันทะ                

ท่านสามารถดูรายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมได ้ตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำดว้ยหมำยเลข 9 ทัง้นี้  กรรมกำรอสิระท่ีบริษัทฯ ก ำหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะน้ี 

มิไดมี้ส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร ัง้น้ีแต่อย่ำงใด เวน้แต่ในวำระท่ี 7 พิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรส ำหรบัปี 2564  

 

http://www.bangkokinsurance.com/


 

หนา้ 62  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 9 

 

ประวติักรรมกำรอสิระท่ีไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถ้อืหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั   442 หมู่บา้นผาสุกเกษม 4/1 ซอยพฒันาการ 63  

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  18 พฤศจกิายน 2485 อำย ุ  78           ปี 

สญัชำติ    ไทย   สถำนภำพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  ทีป่รึกษาอาวุโส  บริษทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 

สถำนท่ีท ำงำน  บริษทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่801-806, 809-810 ช ัน้ 8 มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์  0-2-639-8907                  โทรสำร             0-2-639-8998 

 

ประวติักำรศึกษำ/อบรม    

- วชิาการคา้จาก Ross College (Dublin) ประเทศไอรแ์ลนด ์พ.ศ. 2507 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2535 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาศิลปศาสตร ์สถาบนัราชภฏัล าปาง พ.ศ. 2544 

- ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship 

 (AOTS) ประเทศญี่ปุ่ น 

- ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่พ.ศ.2532) 

-   AC Hot Update เตรียมรบั CG ยุคใหม่ กา้วไกลสู่ความย ัง่ยนื สมาคมวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2560 

 

  

นำยกองเอก เปล่งศกัด์ิ ประกำศเภสชั 
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ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่27/2546 

- หลกัสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที ่1/2549  

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่17/2550  

 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- 16 พ.ย. 2548 – ปจัจบุนั      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- 7 เม.ย. 2542 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ  

 -  11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ 

    -  พ.ศ. 2547 - 2548     กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

-  พ.ศ. 2542 - 2548     กรรมการตรวจสอบ  

-   พ.ศ. 2540 – ปจัจบุนั  ทีป่รึกษาอาวุโส บริษทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 

 

ต ำแหน่งในบริษัท/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- พ.ศ. 2553 – ปจัจบุนั  กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

-   ก.ย. 2552 – ปจัจบุนั  นายกองเอก รองประธานมลูนิธิอาสารกัษาดนิแดนในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

-   พ.ศ. 2544 – ปจัจบุนั ทีป่รึกษา บริษทั ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

-  พ.ศ. 2523 – 2544     รองประธานกรรมการ  

-   พ.ศ. 2521 – พ.ย. 2561  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  (หรือ ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) เดมิ) 

    -  พ.ศ. 2548 – เม.ย. 2553 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล 

   ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

-  พ.ศ. 2548 – ม.ิย. 2553 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

 ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

-   พ.ศ. 2530 – 2558  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

-   พ.ศ. 2527 – 2549 ประธานกรรมการกิตตมิศกัดิ์  

 บริษทั เอเชยี แปซฟิิค โปแตช คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั 

- พ.ศ. 2540 – 2548              ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ซ ีอนิดสัเทรียลเคมคิลั จ ากดั 

 

ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯก าหนด) 

      (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2563) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 และ 

  มผีลเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2563) 

- ต าแหน่งดา้นบริหาร          ไม่ม ี  
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จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 22 ปี  (ตัง้แต่วนัที ่7 เมษายน 2542 - ปจัจบุนั)   

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่ม ี 

* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย   ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา  

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่  

1. ทีป่รึกษาอาวุโส บริษทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน)  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่   

  1. กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. นายกองเอก รองประธานมลูนิธิอาสารกัษาดนิแดนในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

3. ทีป่รึกษา บริษทั ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่ม ี 
* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  กบักรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุน้                

รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

* ควำมสมัพนัธก์บับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่                  

ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  

* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม    

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  

(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  

(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบริษทัฯ  

               ปี 2561 

               ปี 2562 

               ปี 2563 

 

5 

4 

5 

 

5 

4 

5 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

               ปี 2561 

               ปี 2562 

               ปี 2563 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 
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กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  

(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  

(คร ัง้) 

- ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชบีริษทัฯ 

               ปี 2561 

               ปี 2562 

               ปี 2563 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

- ผูถ้อืหุน้ 

               คร ัง้ที ่25 (ปี 2561) 

               คร ัง้ที ่26 (ปี 2562) 

               คร ัง้ที ่27 (ปี 2563) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

* กำรมีสว่นไดเ้สยีในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร ัง้ท่ี 28    

- ส่วนไดเ้สยีพเิศษในวาระทีจ่ะพจิารณา : วาระที ่7 เรื่องพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 

- ส่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : ไม่ม ี
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ขอ้บงัคบั 

ของ 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

(เฉพำะในสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้) 

******************************* 

หมวดท่ี 5 กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้ือหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 (สี่) 

เดือนนบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุ

วสิามญั 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เหน็สมควร  

  หรือผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหุีน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของ

จ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั

เมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้  

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม              

ผูถ้อืหุน้ท ัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายใน  

45 (สี่สิบหา้) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้  ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวย

ความสะดวกตามสมควร  

            ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่คร ัง้

ใดจ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 42 ผูถ้ือหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกนั

รบัผดิชอบชดใชค่้าใชจ้่ายทีเ่กิดจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษทั 

 

 ขอ้ 41. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่  

วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร และจดัส่งให ้         

ผูถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า  7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชุม หรือโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนั 

 

 ขอ้ 42. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) มาประชุม 

ไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สบิหา้) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
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  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งช ัว่โมงจ านวน

ผูถ้ือหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้อืหุน้          

รอ้งขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการประชมุเพราะผูถ้อืหุน้เป็นผูร้อ้งขอให ้นดัประชมุ

ใหม่และใหส้่งหนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบั

ว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

  

 ขอ้ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน 

ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มี        

รองประธานกรรมการ หรือมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานใน 

ทีป่ระชมุ 

  ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้ือหุน้มคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่โดยถือว่า  

หุน้หนึ่งมหีนึ่งเสยีง 

  การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 (หา้) คน รอ้ง

ขอและที่ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธิีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธาน

ในทีป่ระชมุก าหนด 

 

 ขอ้ 44. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

  44.1    ในกรณีปกต ิใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

  44.2     ในกรณีดงัต่อไปนี้  ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วนทีส่  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือ

บางส่วนทีส่  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวม

กิจการกบับคุคลอื่น โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้หรือหุน้กูช้นิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัไดก้าร

ออกหุน้บุริมสิทธิ หรือหุน้บุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได  ้การออก

หล ักทรัพย์ชนิดอื่ นตามบทบ ัญญัติของกฎหมายว่ าด ว้ยหล ักทร ัพย์และ                   

ตลาดหลกัทรพัย ์การออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการจองซื้อหุน้ทุกชนิด 

(ฉ) การควบ  หรือเลกิบริษทั 
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  ขอ้ 45. กิจการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี้ 

   45.1      พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการ

ด าเนินงานของบริษทัในรอบปีทีผ่่านมา 

   45.2        พจิารณาและอนุมตังิบดุล  และบญัชกี าไรขาดทนุ 

   45.3        พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

   45.4        เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ    

   45.5        เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ี

   45.6        กิจการอื่น ๆ 
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ขอ้ปฏบิติัส ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

1. เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

 1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

      ผูถ้ือหุน้ไดโ้ปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 12 โดยขอใหร้ะบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือให ้

ชดัเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยหากมี

การเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 

 1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม 

  ผูร้บัมอบฉนัทะไดโ้ปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 12 โดยขอใหร้ะบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือให ้

ชดัเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ พรอ้มแนบเอกสารดงันี้ 

  1.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 8 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลให ้ลงลายมือชื่อของ

กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี 

  1.2.2 เอกสารของผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรือส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง            

  1.2.3 เอกสารของผูม้อบฉนัทะดงัต่อไปนี้ 

      (1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดำ  

    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูถ้อืหุน้    

เป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยหากมกีารเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 

      (2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

    (ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี                

ผูถ้ือหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจดงักล่าว โดยหากมกีารเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลง

ดงักลา่วดว้ย 

    (ข) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดย                 

นายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานที่มอี านาจรบัรองที่ไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความถูกตอ้งโดย

กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

     (ค) กรณีมอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีน โดยเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้ง

ส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ เพิม่เตมิดว้ย 
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         - ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลของ                     

คสัโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานที่มอี านาจรบัรองที่ไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ซึ่งรบัรอง

ความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจลงนามของคสัโตเดยีน  

        - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูม้อี  านาจ

ของคสัโตเดียนที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่ างประเทศ) พรอ้ม                

ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจดงักลา่ว 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้ ัสโตเดียนเป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือ                        

มอบฉนัทะแทน 

- หนงัสือยนัยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ                         

คสัโตเดยีน 

1.3 กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่ีเป็นกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรผูร้บัมอบฉันทะตำมท่ีบริษัทฯ 

ก ำหนดในหนังสอืมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม 

    โปรดจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 8 และเอกสารของผูม้อบฉนัทะ

ตามที่ก าหนดในขอ้ 1.2.3 ขา้งตน้ ท ัง้นี้  ผูม้อบฉันทะสามารถรบัชมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 28 ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ได ้โดยกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) 

รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 12 โดยขอใหร้ะบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือให ้

ชดัเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนรบัชมการประชมุ 

 

  

2. ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

 2.1 เมื่อบริษทัฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1 ครบถว้น บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้

ร่วมประชมุตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธิในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีคร ัง้ที ่28 และ

สิทธิในการรบัเงนิปนัผลในวนัศุกรท์ี่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัฯ 

หรือบริษ ัท ควิดแลบ จ ากัด (QuidLab Co. Ltd.) ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (“ระบบการประชุม E-AGM”) จะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) 

พรอ้ม Weblink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM แก่ผูถ้ือหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะ (แลว้แต่กรณี)  ทัง้นี้             

ขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไม่เปิดเผยชื่อ (Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านแก่ผูอ้ื่น  

 

ขอความกรุณาจดัส่งเอกสารประกอบการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ใหบ้ริษทัฯ  

ภำยในวนัศุกรท่ี์ 16 เมษำยน 2564 ผ่านช่องทาง ดงันี้ 

-  ช่องทำงไปรษณีย ์: ใส่ซองลงทะเบยีนตอบรบัมายงับริษทัฯ (ส านกัเลขานุการบริษทั ช ัน้ 5 อาคาร

กรุงเทพประกนัภยั ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์

02-285-7320 หรือ 02-285-7321) 

-  ช่องทำงอเีมล : cs@bangkokinsurance.com 

 

mailto:cs@bangkokinsurance.com
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กรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยงัไม่ไดร้บัภำยในวนัพธุท่ี 21 เมษำยน 

2564 กรุณำติดต่อบริษทัฯ โดยทนัที 

 2.2 ขอใหท่้านโปรดศึกษาคู่มอืวธิีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียดจากอีเมลที่บริษทัฯ หรือ

บริษทั ควิดแลบ จ ากัด (QuidLab Co. Ltd.) ไดจ้ดัส่งใหท่้าน ท ัง้นี้  ระบบการประชุม E-AGM จะเปิดใหท่้าน

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุลว่งหนา้ 60 นาทก่ีอนเริ่มการประชมุ  

 2.3 กรณีที่ท่านประสบปญัหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชมุ 

ท่านสามารถตดิต่อ บริษทั ควดิแลบ จ ากดั (QuidLab Co. Ltd.) ตามช่องทางทีร่ะบใุนอเีมลจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) 

และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหแ้ก่ท่าน 

 

3. วิธีกำรมอบฉนัทะ 

 3.1  ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียว โดยใหร้ะบชุื่อและ

รายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือกรรมการผูร้บัมอบ

ฉนัทะตามที่บริษทัฯ ก าหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ  

 3.2  ผูถ้อืหุน้ที่มไิดเ้ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้

สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ( โดยบริษัทฯ                 

ขอแนะน ำใหท่้ำนใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบ ข.) ส าหรบัผูถ้อืหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบ

หนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ 

 3.3  ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้เวน้แต่กรณีผูถ้อืหุน้ที่

เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้ ับมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงไดต้าม

ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 3.4  หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งกรอกขอ้มูล และลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะใหถู้กตอ้ง

ครบถว้น หากมกีารแกไ้ข หรือขดี ลบขอ้ความทีส่  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแห่ง  

 3.5  หนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆ่าลงวนัที่ท  าหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อใหถู้กตอ้ง

และมผีลผูกพนัตามกฎหมาย  

 3.6  เอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะใดๆ ที่จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรือผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

ลงนามรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 3.7  เอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะใดๆ ที่จดัท าขึ้นในต่างประเทศ เอกสารท ัง้หลายดงักล่าวจะตอ้ง

ใหส้ถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพบัลคิ (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มอี  านาจตามกฎหมายทอ้งถิ่นรบัรองการ 

ลงลายมอืชื่อดว้ย 

 3.8  ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้มายงับริษทั ตามรายละเอยีดทีร่ะบใุนขอ้ 1   
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4. วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

4.1 หลกัเกณฑก์ำรลงคะแนนเสยีง 

    (1) ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถอื โดยใหน้บัหุน้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีงเพยีง   

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสยีง และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน          

เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ได ้              

มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

   (2) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบุ

ไวไ้ม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงคะแนนแทนได ้

4.2 วิธีปฏบิติัในกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ 

    ประธานทีป่ระชมุจะชี้แจงรายละเอยีดวธิีการลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ โดยมแีนวทางดงันี้ 

    (1) ประธานทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถาม

ความเหน็ในแต่ละวาระจากทีป่ระชมุว่ามผูีถ้อืหุน้ท่านใด เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสยีง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 

(ก) กรณีผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเองหรือผูม้าประชุมที่ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ที่ใชห้นงัสอื

มอบอ านาจแบบ ก. สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยท าเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ                   

“งดออกเสยีง” เพื่อใหร้ะบบการประชุม E-AGM ประมวลผล ท ัง้นี้  กรณีที่ไม่ท าเครื่องหมายลงในช่องลงคะแนนเสียง 

ระบบการประชมุ E-AGM จะนบัคะแนนเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 

(ข) กรณีผูม้าประชุมที่ไดร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ที่ใชห้นงัสือมอบอ านาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่ง            

ผูม้อบฉนัทะก าหนดการออกเสยีงไวล้่วงหนา้ในทุกวาระแลว้ บริษทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผูม้อบฉนัทะก าหนดไว ้

ยกเวน้กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน ก็ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

ออกเสยีงไดต้ามทีเ่หน็สมควรเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง   

    (2) การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้มือ่มผูีถ้อืหุน้ในที่ประชมุอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอและทีป่ระชมุลงมติให ้

มกีารลงคะแนนลบัดงักลา่ว โดยประธานในทีป่ระชมุจะเป็นผูก้ าหนดวธิีการลงคะแนนลบันัน้ และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ

ก่อนการออกเสยีงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

4.3 มติของท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ 

    มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

- ในกรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

   ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให ้

   ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในที่ประชุม

   รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว 

    ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธานใน

ทีป่ระชมุอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้นัน้ออกนอกหอ้งประชมุช ัว่คราวก็ได ้

4.4 กำรนับคะแนนเสยีงและแจง้ผลกำรนับคะแนน 

    เมือ่ทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 
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ขัน้ตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูถ้อืหุน้ 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

 

มาประชมุดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการ

ประชุมผ่ านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์             
(E-AGM) และเอกสารหลกัฐาน

ยนืยนัตวัตน  

ส่งเอกสารตอบกลบัมายงับริษทัฯ 

ทางอเีมลหรือไปรษณียต์ามที่

บริษทัฯ ไดแ้จง้ไว ้ภำยในวนัศุกร์

ที่ 16 เมษำยน 2564 

มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น 
มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ/กรรมการผูร้บัมอบ

ฉนัทะตามทีบ่ริษทัฯ ก าหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะ  

แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่าน  

สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หนงัสอืมอบฉนัทะ 
และเอกสารหลกัฐานยนืยนัตวัตน 

 

บริษทัฯ ตรวจสอบขอ้มลูเพือ่ยนืยนัตวัตน 

บริษทัฯ/บริษทั ควดิแลบ จ ากดั (QuidLab Co. Ltd.)  ท าการจดัส่ง 
 Username &  Password  พรอ้มคู่มอืการใชง้านระบบ 

(https://quidlab.com/thai/director/support_videoconfeth.html) 

 ไปยงัอเีมลที่ไดแ้จง้ไวก้บับริษทัฯ 

เปิดระบบการประชมุ E-AGM เพือ่ลงทะเบยีน เวลา 13.00 น. 

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. 

เผยแพร่มตหิลงัจบการประชมุบนเวบ็ไซต์

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบริษทัฯ 

ผู ถ้ือหุ น้ /ผู ร้ ับมอบฉันทะ เข า้ สู่ ระบบ          
E-AGM ดว้ย Username และ Password 

 หมำยเหตุ: สามารถเขา้ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

(E-AGM) ผ่านทางเว็บเบราวเ์ซอรข์องคอมพวิเตอร ,์ 

แท็บเลต็ หรือสมารท์โฟน โดยบริษทัฯ ขอแนะน าให ้

ท่านใชเ้บราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft 

Edge หรือ Safari เวอรช์นัล่าสุดเพือ่ป้องกนัการเกิด

ปญัหาในการใชง้าน โปรดทราบว่า เบราวเ์ซอรร์ุ่นเก่า

บางรุ่นอาจไม่รองรบัการใชง้านส าหรบัการประชุม

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

https://quidlab.com/thai/director/support_videoconfeth.html
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ค ำประกำศเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล (Privacy Notice) 

ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ 

 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนกัถงึความส าคญัในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

ในฐานะผูถ้อืหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าค าประกาศเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลส าหรบัผูถ้อืหุน้ฉบบันี้ขึ้น เพื่อแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่า

ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ดงันี้ 
 

1. นิยำม 

“กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ ้มครอง

ขอ้มูลสว่นบคุคล” 

หมายถงึ พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ

กฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวขอ้ง และใหห้มายความรวมถึงกฎหมาย

ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ในอนาคต 

“ขอ้มูลสว่นบคุคล” หมายถงึ ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวัตนได ้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรม

โดยเฉพาะ  

“ประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าดว้ยวิธีการ

อตัโนมตัิหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวมรวม การบนัทกึ การจัดระบบ 

การจดัโครงสรา้ง การเก็บรกัษา การปรบัเปลี่ยนหรือการดดัแปลง        

การรบั การพจิารณา การใช ้การเปิดเผยโดยการส่งต่อ โอน เผยแพร่ 

หรือการท าใหส้ามารถเขา้ถงึหรือพรอ้มใชง้านโดยวธิีใดๆ การจดัเรียง 

การน ามารวมกนั การลบ หรือการท าลาย 

“ผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบคุคล” หมายถงึ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมอี านาจหนา้ที่ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการ

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  

“ผูร้บัมอบฉนัทะ” หมายถึง ผูร้ ับมอบฉันทะหรือผูร้ ับมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ของ         

บริษทัฯ เพือ่เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนนแทน 

 

2. ขอ้มูลสว่นบคุคลท่ีถูกเกบ็รวบรวม 

เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถด าเนินการและปฏบิตัิหนา้ที่ต่างๆ ต่อท่านในฐานะผูถ้อืหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง บริษทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่านทีถู่กเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านใหไ้วก้บับริษทัฯ โดยตรง หรือขอ้มลูส่วน

บุคคลที่บริษทัฯ เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ หรือที่บริษทัฯ ไดร้บัมาจาก

บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

นายหนา้ซื้อขายหลกัทรพัย์ (Broker) หรือผูใ้หบ้ริการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                      

(E-AGM Service Provider) ดงัต่อไปนี้  

2.1 ขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นการท ัว่ไป เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนงัสอื

เดินทาง วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ ที่อยู่ จ านวนหุน้ ประเภทหุน้ที่ถือ เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ หมายเลข

โทรศพัท ์อเีมล   
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2.2 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในงานประชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงขอ้มูลจราจรทาง

คอมพวิเตอรท์ีเ่กิดจากการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุและ/หรือบนัทกึภายในงานประชมุดงักลา่ว 

2.3 ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ประวตัิการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง อุณหภูมิร่างกาย อาการผิดปกติเกี่ยวกบัระบบ

ทางเดนิหายใจ 

2.4 ขอ้มลูทางการเงนิ เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บั เช่น หมายเลขบญัชี

ธนาคาร ขอ้มลูเพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบัภาษ ี 

2.5 ขอ้มลูซึง่ท่านอาจใหไ้วผ้่านช่องทางนกัลงทนุสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่

บริษทัฯ ก าหนด 
 

3. วตัถปุระสงคข์องกำรประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคล 

บริษทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพือ่วตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี้ 

3.1 การจดัท าทะเบียนผูถ้ือหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายและหลกัเกณฑอ์ื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  

3.2 การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ อนัรวมถงึการจดัส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง การยืนยนัตวัตน การประมวลผล การ

ออกเสยีงลงคะแนน การจดัท ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อื

หุน้ดงักลา่ว 

3.3 การเผยแพร่ ซึ่งรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ หรือขอ้มูลจากการบนัทกึภาพและเสยีงตลอดการประชุม

บนเวป็ไซตข์องบริษทัฯ 

3.4 การคดักรองผูส้งสยัว่าอาจตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3.5 การด าเนินการจดัสรรและจ่ายเงนิปนัผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3.6 การจดัการตอบรบัการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษทัฯ ผ่านช่องทางนกัลงทุนสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามทีบ่ริษทัฯ ก าหนด 
 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลต่อบคุคลภำยนอก 

ในการด าเนินการตามวตัถปุระสงคใ์นขอ้ 3 บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

ดงัต่อไปนี้ 

4.1 บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  

4.2 สถาบนัการเงนิ หรือผูใ้หบ้ริการทางการเงนิในดา้นการจ่ายเงนิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

4.3 ผูใ้หบ้ริการแก่บริษทัฯ เช่น การพมิพ ์การส่งเอกสาร การจดัเก็บขอ้มูล การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี 

เช่น บริการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM Service Provider) หรือบริการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อนัถอืเป็นการปฏบิตัิหนา้ที่ตามกฎหมายต่อผูถ้อืหุน้ 

และหรือผูร้บัมอบฉนัทะ  

4.4 ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีต่างๆ เช่น ทีป่รึกษาทางกฎหมาย แพทย ์ผูต้รวจสอบบญัช ีเป็นตน้ 

4.5 ผูล้งทนุเป็นการทัว่ไป ท ัง้นี้ เฉพาะกรณีทีม่กีฎหมายหรือกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

4.6 หน่วยงานทีม่หีนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่ดัต ัง้ขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรฐัหรือ

หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานทีม่หีนา้ทีร่ะงบัขอ้พพิาท หรือบคุคลอื่นใดทีบ่ริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู  
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ให ้โดยเป็นไปตามกฎหมายหรือค าส ัง่ของหน่วยงานรฐั หรือตามขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ กบั

หน่วยงานรฐั หรือตามสญัญาที่มีกบัท่าน เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน

อื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุขและควบคุมโรค กรมสรรพากร เป็นตน้ 
 

5. กำรเกบ็รกัษำขอ้มูลสว่นบคุคล 

บริษทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดและตราบ

เท่าที่จ าเป็นตอ้งเก็บเพื่อการด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ตามทีร่ะบขุา้งตน้  
 

6. สทิธิของเจำ้ของขอ้มูลสว่นบคุคล 

ท่านมีสิทธิด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี้ 

6.1 ขอเขา้ถงึ หรือขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคล หรือขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบคุคล 

6.2 ขอใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการเพือ่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นปจัจบุนั 

6.3 ขอใหบ้ริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น  

6.4 ถอนความยนิยอม  

6.5 คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

6.6 ขอใหบ้ริษทัฯ ลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวับคุคลของท่านได ้ 

6.7 ขอใหบ้ริษทัฯ ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

6.8 รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กรณีบริษทัฯ ฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

อย่างไรก็ด ีบริษทัฯ จะพจิารณาปจัจยัต่างๆ เพือ่ประกอบการพจิารณาค าขอของท่าน โดยบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ

ไม่ปฏบิตัิตามค ารอ้งขอใชส้ทิธิของท่านตามที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนดใหบ้ริษทัฯ 

สามารถท าได ้
 

ทัง้นี้  การใชส้ทิธิตามขอ้ 6.4 – 6.7 ของท่าน อาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการตามสทิธิบาง

ประการทีท่่านพงึมตีามกฎหมาย 
 

7. ช่องทำงกำรติดต่อ 

หากท่านมคี าถามเกี่ยวกบัประกาศเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้  หรือประสงคจ์ะใชส้ทิธิของ

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามทีก่ าหนดในขอ้ 6. ท่านสามารถตดิต่อบริษทัฯ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

ส านกัเลขานุการบริษทั 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

อาคารกรุงเทพประกนัภยั  เลขที ่25 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์02-285-7320  

อเีมล cs@bangkokinsurance.com 
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