
หนา้ 1  

 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 (ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 1) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 28 

ของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เมื่อเริ่มการประชุมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วม

ประชมุดว้ยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 189 ราย รวมท ัง้สิ้น 204 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้55,021,399 หุน้ คิด

เป็นรอ้ยละ 51.6778 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด (จ านวน 106,470,000.- หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่42. 

 

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

 
นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์ 

เลขานุการบรษิทั ท  าหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 

 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 28 และ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั  

ไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตลอดจนตวัแทนจากบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็น                 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ ดงัรายนามต่อไปนี้ 

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

และทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 1 ทา่น โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้  

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

3. นายกองเอกเปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

5. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ ดศิกลุ กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นายสุวรรณ    แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

9. นางณินทริา โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

10. นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

11. นายซาโตรุ โอกรุะ กรรมการอสิระ (เขา้ร่วมประชมุผ่านระบบ Microsoft Team) 

12. นายวรวทิย ์ โรจนร์พธีาดา ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั 
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2. คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ จ านวน 20 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. นายสุพฒัน ์ อยู่คงพนัธุ ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

2. นางศรจีติรา ประโมจนีย ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และเลขานุการบรษิทั 

3. นายจกัรกรชิ ชวีนนัทพรชยั ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

4. นางสาวปวณีา  จูชวน ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

5. นายชวาล โสภณพนิช ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

6. นายต่อศกัดิ์ จงเกื้อตระกูล ทีป่รกึษาคณะผูบ้รหิาร 

7. นายอานนท ์ วงัวสุ ทีป่รกึษาคณะผูบ้รหิาร 

8. นายสุชาต ิ จริายุวฒัน ์ ทีป่รกึษาคณะผูบ้รหิาร 

9. นางสาวลสา โสภณพนิช ผูอ้  านวยการ ธุรกจินายหนา้ 

10. นายปิตพิงษ ์ ชาวชายโขง ผูอ้  านวยการ ธุรกจิลูกคา้รายย่อย 

11. นายธีรยุทธ กจิวรพฒัน ์ ผูอ้  านวยการ ธุรกจิสาขาและการร่วมทนุ 

12. คุณยิง่ยศ แสงชยั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต ์

13. คุณสราวุฏฐ ์ ดสีมบูรณ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทน 

14. หมอ่มหลวงชลติพงศ ์สนิทวงศ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

15. นายวเิชยีร โมลวีรรณ รองผูอ้  านวยการอาวุโส ส านกัตรวจสอบ 

16. นายศุภชยั อศัวารกัษ ์ รองผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

17. นายเอนก คีรเีสถยีร รองผูอ้  านวยการอาวุโส ส  านกัเลขานุการบรษิทั 

  รกัษาการผูอ้  านวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

18. นายทศัพงศ ์ บศุยพลากร รองผูอ้  านวยการอาวุโส ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

19. นายเอกมล องัคว์ฒันะ รองผูอ้  านวยการส านกัการลงทนุ 

 20. นางสาวอมุาพร หวลบตุตา รองผูอ้  านวยการส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

  รองผูอ้  านวยการสว่นบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

 

3. ตวัแทนจากบรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชมุ  

   จ านวน 1 ทา่น ไดแ้ก่ คุณรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์หุน้สว่น (Partner) 

 

จากนัน้ นางศรจีติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุวา่ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

คร ัง้ที ่28 นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมอบหมายบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั เป็น

ผูใ้หบ้ริการระบบการประชุมซึง่ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบ

ควบคุมการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA) และแจง้ถงึวธิีปฏิบตัิ

ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. วาระทีต่อ้งออกเสยีงลงมต ิจะขอมตขิองผูถ้อืหุน้เป็นรายวาระ ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้มคีะแนน

เสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่ โดยถอืว่า หนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง เวน้แต่กรณีของคสัโตเดยีนทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ

โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
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2. กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะแบบ ก. สามารถลงคะแนนเสยีง โดยคลกิเลอืกปุ่ มใด

ปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพือ่ใหร้ะบบท าการประมวลผล โดยบรษิทัฯ จะ

ใหเ้วลาผูถ้อืหุน้ประมาณ 1 นาทเีพือ่ลงคะแนนเสยีงในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนแต่ละวาระ หากไม่ท  าเครื่องหมาย

ใดๆ ลงในช่องลงคะแนนเสยีง ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

3. กรณีผูร้บัมอบฉนัทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผูถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนไวล้่วงหนา้ในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแลว้ บรษิทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีงตามทีผู่ม้อบฉนัทะก าหนดไวใ้นระบบ ทา่นทีร่บัมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชมุไม่

ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี เวน้แต่กรณีผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะมาแต่ผูถ้อืหุน้ไมไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนไว ้ขอใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองตามวธิีการทีไ่ดแ้จง้มาแลว้ขา้งตน้ 

4. ในวาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตัง้

กรรมการแต่ละทา่นเป็นรายบคุคล 

5. ในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ  ไดโ้ดย

การพมิพข์อ้ความในหนา้ต่าง Chat แลว้คลกิทีปุ่่ มสง่  

6. เมือ่บริษทัฯ ตอบค าถามในแต่ละวาระแลว้ บริษทัฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนการประชุมใหท้ี่ประชุมทราบ 

และเมือ่ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้จะถอืวา่การออกเสยีงลงมตใินวาระนัน้เป็นอนัสิ้นสุดลง 

 
เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ ดีน ัน้ นางศรีจิตรา         

ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดข้อเชญิ นายวสนัต ์ครองม ีผูส้อบบญัชีอสิระจากบริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั เพือ่เป็น

ตวัแทนผูถ้อืหุน้ในการเป็นพยานผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุคร ัง้นี้ดว้ย  

 

ที่ประชุมรบัทราบวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานจึงไดม้อบหมายให ้นางศรีจิตรา  

ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เป็นผูด้  าเนินการประชมุภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามระเบยีบวาระการประชมุ

ตามล  าดบั ดงัต่อไปนี้ 

 
วำระท่ี 1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2563 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 ซึ่งประชุมเมือ่

วนัที ่26 มถินุายน 2563 ตามทีไ่ดส้่งส  าเนาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ ว่ามผูีถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว

หรอืไม ่ 

ปรากฏว่าไม่มผูีใ้ดขอแกไ้ข จงึขอใหท้ีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้คลกิเลอืกปุ่ มใดปุ่ ม

หนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” เพือ่ใหร้ะบบท าการประมวลผล และเปิดโอกาสใหผู้ ้

ถอืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัรายงานการประชมุดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 มถินุายน 

2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ท ัง้นี้ ระหวา่งการประชมุในวาระที ่1 ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จงึสรุปผล

การนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่1 ดงันี้  

 
 
 
 

เอกสารสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 1 

 



หนา้ 4  

(4) 

 
ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 1: 

 เหน็ดว้ย     55,021,399      เสยีง   ( 100.0000 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย              0       เสยีง   (    0.0000 %)   

 งดออกเสยีง             0     เสยีง   (    0.0000 %)     

 บตัรเสยี                 0 เสยีง   (    0.0000 %)     

 

วำระท่ี 2 รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดร้ายงานจุดเด่นของการ

ด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ในรอบปี 2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ดงันี้  

      (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 1,360.6 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 

 

ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รายงานเพิม่เติมว่า ในปี 

2563 เบี้ยประกนัภยัรบัของบริษทัฯ ปรบัตวัเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอตัรารอ้ยละ 8.8 และบริษทัฯ มกี าไรจากการรบั

ประกนัภยัหลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ จ านวน 2,873.1 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2562 รอ้ยละ 28.1 และเมือ่หกัค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินงานและตน้ทนุทางการเงนิแลว้ บรษิทัฯ มกี าไรสุทธิจากการรบัประกนัภยัจ านวน 1,849.5 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น

จากปี 2562 รอ้ยละ 59.2 โดยในปี 2563 บริษทัฯ มรีายไดสุ้ทธิจากการลงทุนจ านวน 1,360.6 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2562 รอ้ยละ 16.3 จึงท าใหบ้ริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้น 2,705.6 ลา้นบาท 

เพิม่ขึ้นจากปี 2562 รอ้ยละ 10.4  

ท ัง้นี้  ก าไรจากการรบัประกนัภยัหลงัหกัค่าใชจ้่ายสมทบส าหรบัการประกนัภยัในแต่ละประเภทในรอบปี 2563 

เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ปรากฏตามรายละเอยีดดงันี้   
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หนา้ 5  

(5) 

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 2563 2562 เปลี่ยนแปลง (%) 

เบี้ยประกนัภยัรบั 22,858.2 21,008.9 8.8 

ก าไรจากการรบัประกนัภยั  

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

อคัคีภยั 

ตวัเรอื 

สนิคา้ 

ยานยนต ์

เบด็เตลด็ 

รวม 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

รวมก าไรสุทธิจากการรบัประกนัภยั 

 

 

466.1 

10.1 

113.7 

725.1 

1,558.1 

2.873.1 

(984.3) 

(39.3) 

1,849.5 

 

 

567.4 

9.4 

83.3 

382.2 

1,199.9 

2,242.2 

(1,078.3) 

(2.5) 

1,161.4 

 

 

(17.9) 

7.4 

36.5 

89.7 

29.9 

28.1 

(8.7) 

1,472.0 

59.2 

 

ส าหรบัเป้าหมายในปี 2564 บริษทัฯ มีเป้าหมายเบี้ยประกนัภยัร ับรวม 24,000 ลา้นบาท หรือเติบโต              

รอ้ยละ 5 และคาดการณ์การเติบโต GDP (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) และการเติบโต

อตุสาหกรรมประกนัวนิาศภยั (TGIA) ในอตัรารอ้ยละ 2.5 – 3.5 และรอ้ยละ 3 ตามล  าดบั จงึขอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 

นอกจากนี้  ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดร้ายงานต่อ 

ทีป่ระชมุถงึผลการปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) วา่ บรษิทัฯ 

ยงัคงยดึม ัน่ในการปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่างเคร่งครดั และมุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

ถูกตอ้งเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีโดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัิเรื่องการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัไวใ้น

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษทัฯ เพื่อใหก้รรมการและพนกังานยึดถือปฏิบตัิ ซึ่งในปี 2563     

บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมความรูใ้หแ้ก่พนกังาน เพือ่ปลูกฝงัและเนน้การปฏบิตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั

อย่างเคร่งครดั รวมถงึก าหนดมาตรการเพิม่เติมดา้นการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ นอกจากนี้  

ยงัจดัใหม้ีการประเมินผล ก ากบัดูแล และติดตามการปฏิบตัิอย่างสม า่เสมอ  การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมอีายุ 3 ปี ซึง่จะครบในวนัที ่21 สงิหาคม 

2564 บรษิทัฯ ก าลงัด าเนินการเพือ่จะยืน่ขอต่ออายุคาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาสที ่2/2564  

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563

ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงาน

ประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ 
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หนา้ 6  

 (6) 
 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563       

ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการ               

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัรายละเอยีดปรากฏในหนา้ 78 - 85 ของรายงานประจ าปี 2563 ทีไ่ดส้่ง

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จของบรษิทัฯ ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่         

31 ธนัวาคม 2563 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วม

ประชมุเพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่3 ดงันี้  
 

ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 3: 

 เหน็ดว้ย     54,930,499         เสยีง   ( 99.8348 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย             0          เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง      90,900   เสยีง   (   0.1652 %)   

 บตัรเสยี                0   เสยีง   (   0.0000 %)   
 

วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมติักำรจำ่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2563 

นางศรีจติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เสนอต่อทีป่ระชุมว่า ในรอบปี 2563 บริษทัฯ มกี าไรสุทธิหลงัหกั

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้2,705,596,047.- บาท ขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ส  าหรบัปีทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั 28,544,951.- บาท และก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา 3,691,108,003.- บาท บรษิทัฯ จงึมกี าไรสะสมก่อน

การจดัสรร 6,368,159,099.- บาท  

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิใหจ้ดัสรรเงินก าไร โดยจ่าย                

เงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 106,470,000.- หุน้ ในอตัราหุน้ละ 

15 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 1,597,050,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการไดอ้นุมตัิให ้

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ 3 คร ัง้ เป็นเงนิหุน้ละ 9 บาท จึงคงเหลอืจ่ายเงินปนัผลครัง้สุดทา้ยหุน้ละ 6 บาท 

ดงัรายละเอยีดการจดัสรรก าไรดงันี้         

                                                                                  หน่วย : พนับำท                                   

   2563  2562 

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

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

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

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

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี 36,818 -- 

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

รวม 6,368,159 5,181,688 
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หนา้ 7  

 (7) 

 

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

ในการเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี คร ัง้ที่ 28 และสิทธิในการรบัเงนิปนัผล และก าหนดจ่ายเงนิปนัผล              

ครัง้สุดทา้ยประจ าปี 2563 ในวนัศุกรท์ี ่7 พฤษภาคม 2564 

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปนัผลและการจดัสรรก าไรประจ าปี 

2563 ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 

 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลและจดัสรรก าไร ประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชมุในวาระที ่4 ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เติมจงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงใน

วาระที ่4 ได ้ดงันี้ 

 

ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 4: 

 เหน็ดว้ย     55,019,399         เสยีง   ( 99.9964 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย        2,000         เสยีง   (   0.0036 %)   

 งดออกเสยีง           0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 บตัรเสยี               0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วำระท่ี 5  พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ปจัจุบนัคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนท ัง้สิ้น 11 ท่าน และในการประชุมสามญั

ประจ าปีทุกคร ัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งในอตัราหนึ่งในสาม ท ัง้นี้  กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ

ดงักล่าว อาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้โดยในปีนี้มกีรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

จ านวน 4 ทา่น ดงันี้ 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช         กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นางณินทริา   โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

4. นายซาโตรุ   โอกรุะ  กรรมการอสิระ 
 

คณะกรรมการบรษิทั ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 พรอ้มท ัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักลา่วผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนัน้ ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุและเสนอชื่อ

บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
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 คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา ไดพ้จิารณารายชื่อบุคคลท ัง้หมดที่ไดผ้่านกระบวนการสรรหาและกล ัน่กรองคุณสมบตัิตามที่

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงไดพ้ิจารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัถงึ

คุณสมบตั ิประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส รวมถงึผลการปฏบิตัิงาน

แลว้ว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จงึมมีติเหน็ชอบและอนุมตัิใหเ้สนอรายชื่อกรรมการซึ่ง

พน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายชยั โสภณพนิช (2) นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช (3) นางณินทิรา 

โสภณพนิช และ (4) นายซาโตรุ โอกรุะ ต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั

ต่อไปอกีวาระหนึ่ง  

ท ัง้นี้  คณะกรรมการบริษทั ไดพ้จิารณาแลว้ว่า กรรมการท ัง้ 4 ท่าน อนัประกอบไปดว้ยผูท้ี่มคีุณสมบตัิเป็น

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช (2) นางณินทิรา โสภณพนิช (3) นายชาโตรุ                        

โอกุระ ซึง่สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง โดยนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 

และนางณินทิรา โสภณพนิช ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า  9 ปีนัน้ ท่านไดน้ าประสบการณ์ 

ความรู ้ความเชี่ยวชาญ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยุทธแ์ละการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นอย่างด ีและส าหรบักรรมการอีก 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายชยั โสภณพนิช ท่านเป็นกรรมการทีม่คีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ 

รวมถงึประวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส  

จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่ว โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตเิป็นรายบคุคล  
 

จากนัน้ นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ ไดป้ระกาศชื่อบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงมติเป็น

รายบคุคล จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงเพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคล ไดด้งันี้ 
 

1. นายชยั    โสภณพนิช       ประธานกรรมการ  (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เติม จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายชยั โสภณพนิช                

ไดด้งันี้  

 เหน็ดว้ย      51,587,210       เสยีง    (93.7584 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย       529,909 เสยีง    ( 0.9631 %)    

 งดออกเสยีง    2,904,280     เสยีง    ( 5.2785 %)  

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  
 

2.  นางสาวพจนีย ์   ธนวรานิช         กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสียงของนางสาวพจนีย ์     

ธนวรานิช ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย      54,399,086 เสยีง    (98.8690 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย       531,413       เสยีง    ( 0.9658 %)    

 งดออกเสยีง       90,900      เสยีง    ( 0.1652 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)     
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3.  นางณินทริา   โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล  (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนางณินทิรา      

โสภณพนิช ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย      54,398,236        เสยีง    (98.8674 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย       532,263        เสยีง    ( 0.9674 %)    

 งดออกเสยีง        90,900        เสยีง    ( 0.1652 %) 

 บตัรเสยี                 0      เสยีง    ( 0.0000 %)  
 

4.  นายซาโตรุ   โอกรุะ  กรรมการอสิระ  (ต่อวาระ) 

ในระหวา่งนี้ ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายซาโตรุ โอกรุะ ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย     54,402,890         เสยีง    (98.8759 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย      527,609       เสยีง    ( 0.9589 %)    

 งดออกเสยีง      90,900        เสยีง    ( 0.1652 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  

 
มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุโดยเสยีงขา้งมากมมีตใิหก้รรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ทา่น กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

1. นายชยั   โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช         กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นางณินทริา    โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

4. นายซาโตรุ    โอกรุะ  กรรมการอสิระ 
 

ดงันัน้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายกองเอกเปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. นายสงิห ์  ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุวรรณ     แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

7. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ  ดศิกลุ  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นางณินทริา  โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

9. นายซาโตรุ  โอกรุะ  กรรมการอสิระ  

10. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

11. ดร.อภสิทิธิ์  อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
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วำระท่ี 6 พจิำรณำอนุมติัแต่งตัง้กรรมกำรอสิระเขำ้ใหม่ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงาน

ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีค่ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดป้ระชุมเมือ่วนัที ่ 26 มนีาคม 2564 เพือ่พจิารณา

สรรหาบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการทีล่าออก โดยเหน็ควรน าเสนอ

ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาแต่งตัง้นายธงชยั อานนัโทไทย เป็นกรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการ

ทีว่า่งลงตามวาระทีเ่หลอือยู่นัน้ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่แทนต าแหน่ง

กรรมการที่ว่างลง ซึ่งไดผ้่านกระบวนการสรรหาและกล ัน่กรองคุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ   

สรรหาเสนอ รวมถงึไดพ้จิารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เหน็ว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้

เป็นกรรมการอิสระมคีุณสมบตัิครบถว้น เหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมท ัง้เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นทีจ่ะเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

มจีรรยาบรรณธุรกิจ วสิยัทศัน ์และทศัติทีด่ต่ีอองคก์ร มคีวามเต็มใจและพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัิหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่าง

เต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ       

ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมท ัง้ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัทีด่  าเนินธุรกิจเดยีวกนักบับริษทัฯ ทีอ่าจก่อใหเ้กิดคว ามขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์จงึเหน็ควรแต่งตัง้ นายธงชยั อานนัโทไทย เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

อย่างไรก็ดี เนื่องดว้ยการเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงใกลก้ าหนดการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี คร ัง้ที ่28 ซึง่ก าหนดใหม้ขีึ้นในวนัที ่23 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษทัจึงไดต้ระหนกัถงึ

หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอแก่ผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อประโยชนสู์งสุดและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน จึงมมีติเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้นายธงชยั อานนัโทไทย เป็นกรรมการอสิระ 

ท ัง้นี้  ปจัจุบนั นายธงชยั อานนัโทไทย ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ รบัผดิชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง

และสายลูกคา้ธุรกิจรายปลกี ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มลีกัษณะ

ตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ อกีท ัง้มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจสถาบนัการเงนิ ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งประสทิธิภาพในการท าหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทัไดเ้ป็น

อย่างด ี 
 

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัการพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการอสิระเขา้ใหม่ 

ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 

 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมมีติแต่งตัง้ นายธงชยั อานนัโทไทย เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้ ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่

6 ได ้ดงันี้ 
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ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 6: 

 เหน็ดว้ย      54,400,590         เสยีง   (  98.8717 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย       529,909          เสยีง   (   0.9631 %)   

 งดออกเสยีง       90,900           เสยีง   (   0.1652 %)   

 บตัรเสยี                  0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 
ดงันัน้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายกองเอกเปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. นายสงิห ์  ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุวรรณ     แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

7. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ  ดศิกลุ  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นางณินทริา  โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

9. นายซาโตรุ  โอกรุะ  กรรมการอสิระ  

10. นายธงชยั  อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 

11. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

12. ดร.อภสิทิธิ์  อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 

วำระท่ี 7 พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงาน

ต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่27 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2563 ทีป่ระชุมไดม้มีติอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรร ซึง่เมือ่จดัสรรแลว้เป็นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้รงิ 13,670,000.- บาท 

ในปี 2564 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาเปรยีบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ และ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบยีนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดยีวกนัหรือที่มขีนาดและผลประกอบกา ร

ใกลเ้คียงกนัแลว้ เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิและใหค้วามเหน็ชอบค่าตอบแทนของ

กรรมการส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท เท่ากบัปี 2563 ทีผ่่านมา พรอ้มมอบหมายให ้

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักลา่วต่อไป ดงัสรุปหลกัเกณฑแ์ละ

รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชมุประจ าปี 2564 ทีข่ออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
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หน่วย : บำท 

                                              ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชมุ/คน/ปี          แบง่จ่ายรายไตรมาส 
- ประธานกรรมการ 2,000,000.-   500,000.- 

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

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

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา                    100,000.-        - 

- กรรมการธรรมาภบิาล                                        100,000.-        -  
 

ท ัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงเหน็

ดว้ยไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ       
 

จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมสอบถามเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 ปรากฏว่า

ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชุมมมีติโดยคะแนนเสยีงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทีม่าประชุมเหน็ดว้ยใหจ้่าย

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษทั ส  าหรบัปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 16,000,000.- บาท และ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรต่อไป ท ัง้นี้ ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุ

เพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่7 ได ้ดงันี้ 

 

ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 7: 

 เหน็ดว้ย       51,894,800       เสยีง   (  94.3175 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย            106        เสยีง   (   0.0002 %)   

 งดออกเสยีง    3,126,493         เสยีง   (   5.6823 %)   

 บตัรเสยี                  0         เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วำระท่ี 8 พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อ             

ที่ประชุมว่า บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ไดผ้่านการพจิารณาแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 ใหเ้ป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 ซึง่บดันี้ ครบก าหนดเวลาแลว้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2564 โดยเสนอใหบุ้คคลของบริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั ดงัรายนาม

ต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

1) นางสาวรชัดา    ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4951 และ/หรอื 

2) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรอื 

3) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรอื 

4) นางสาวณรศิรา   ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ทีต่รวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้
 

นอกจากนี้ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 2,850,000.- 

บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบและผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รบัผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบญัชีและการเงิน  

ไดพ้จิารณาภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2563 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัชี 

อื่นๆ แลว้เหน็ว่า บริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นบริษทัทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลมาโดยตลอด 

รวมถงึมปีระสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชใีหก้บับรษิทัประกนัวนิาศภยัอกีหลายแห่ง ท ัง้ยงัไมม่คีวามสมัพนัธ ์และ/หรือ  

ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรื อผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว                

ซึง่ค่าสอบบญัชใีนปี 2564 จ านวน 2,850,000.- บาท เทา่กบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชขีองปี 2563 ทีผ่่านมา 
 

 จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน  

ผูส้อบบญัชสี  าหรบัปี 2564 ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 

 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ใหบุ้คคลของบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัรายนาม

ต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

1) นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4951 และ/หรอื 

2) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรอื 

3) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรอื 

4) นางสาวณรศิรา   ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

ปี 2564 ปี 2563 เพิม่ขึ้น % 

1.ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ   

  สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

1,460,000 

 

1,460,000 

 

- 

 

- 

2.ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของ   

  บรษิทัฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 250,000 บาท) 

 

750,000 

 

750,000 

 

- 

 

- 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุ 

  ตามระดบัความเสีย่ง (30 มถินุายน 2564) 

 

160,000 

 

160,000 

 

- 

 

- 

4.ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงนิกองทนุ 

  ตามระดบัความเสีย่ง (31 ธนัวาคม 2564) 

 

480,000 

 

480,000 

 

- 

 

- 

5.ค่าบรกิารอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี - - 

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

หน่วย : บำท 
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา         

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ทีต่รวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 2,850,000.- บาท  
 

ท ัง้นี้ ระหวา่งการประชมุในวาระที ่8 ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่8 ได ้

ดงันี้ 

ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 8 : 

 เหน็ดว้ย     55,021,399         เสยีง   ( 100.0000 %)     

 ไมเ่หน็ดว้ย             0         เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง            0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 บตัรเสยี                0        เสยีง   (   0.0000 %)   
 

วำระท่ี 9 พจิำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถำ้มี) 

ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่จะมผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ๆ เพือ่พจิารณาหรอืไม่  
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้             

คร ัง้ที ่28 นี้ ไดด้  าเนินการมาครบทกุระเบยีบวาระแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอืน่ๆ ได ้ 

1. นางสาวรตันา ชลไพรพิมลรตัน์ ผูถ้ือหุน้รายย่อย สอบถามถึงแผนการด าเนินกิจการที่เกี่ยวกบัธุรกิจ

ประกนัภยัรถ EV และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ จากการรบัประกนัภยัรถ EV 

ดร.อภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า    

บริษทัฯ และตลาดธุรกิจประกนัภยัมกีารรบัประกนัภยัรถ EV แต่เนื่องจากปริมาณการใชร้ถ EV ในปจัจุบนัมจี  านวนไม่

มาก และสถติคิวามเสยีหายของการใชร้ถ EV มจี านวนนอ้ย สง่ผลใหเ้บี้ยประกนัภยัอาจไม่สามารถสะทอ้นความเสี่ยงที่

แทจ้ริงได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดม้กีารก าหนดเบี้ยประกนัภยัรถ EV ในอตัราทีสู่งกว่าเบี้ยประกนัภยัรถยนตท์ ัว่ไป

ประมาณรอ้ยละ 20 เนื่องจากการซ่อมรถ EV มค่ีาแรงและค่าอะไหล่ที่สูงกว่ารถยนตท์ ัว่ไปเนื่องจากเป็นการซ่อมผ่าน

ศูนยห์ลกัเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีของรถ EV เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภยั ท าใหโ้อกาสในการเกิด

อบุตัเิหตลุดลงได ้ซึง่ตอ้งอาศยัการเก็บรวบรวมสถติไิปอกีระยะเวลาหนึ่ง   

2. นางสุกลัยา รตันประภาพร ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถามดงันี้ 

2.1 บรษิทัฯ มวีสิยัทศันห์รอืแผนการขยายธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างไรในช่วง 5 ปีขา้งหนา้นี้ 

ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ชี้ แจงต่อ              

ทีป่ระชุมว่า ในปจัจุบนัผูบ้ริโภคค านึงถงึสุขภาพมากขึ้น บริษทัฯ จงึมุ่งเนน้ที่การประกนัสุขภาพ เพือ่ใหเ้กิดผลติภณัฑ์

ประกนัสุขภาพทีห่ลากหลาย พรอ้มท ัง้มุ่งเนน้ทีป่ระกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย ซึง่มแีนวโนม้ทีจ่ะเติบโตมากขึ้นใน

อนาคต นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน เพือ่ลดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

2.2 บรษิทัฯ มแีนวโนม้การขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศหรอืไม ่อย่างไร 

         ดร.อภิสิทธิ์  อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อ         

ทีป่ระชมุวา่ ในปจัจบุนับรษิทัฯ มกีารลงทนุในต่างประเทศในลกัษณะของธุรกิจร่วมทนุไปยงัภูมภิาคอาเซยีน เช่น กมัพูชา 

ฟิลปิปินส ์อินโดนีเชีย และลาว นอกจากนี้  บริษทัฯ มีการจดัตัง้ส  านกังานตวัแทนที่ประเทศเมยีนมาร ์แต่เนื่องจาก

สถานการณ์ COVID-19 ประกอบกบัสถานการณ์ภายในประเทศเมยีนมารใ์นปจัจุบนัท าใหบ้ริษทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้ง

เลือ่นระยะเวลาในการด าเนินงานออกไป 
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3. นางวไิลพร อคัรพลวงศ ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามถงึความเสีย่งของบรษิทัฯ 

ในปจัจบุนั และวธิีการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ดร.อภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า   

บริษทัฯ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อท าหนา้ที่รบัผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในมติิต่างๆ เช่น 

ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์ความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง และดา้นอืน่ๆ เป็นตน้ 
 

4. นางสาวรตันา ชลไพรพมิลรตัน ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามถงึภาวะดอกเบี้ยต า่ และวธิีการชดเชยรายได ้

จากการลงทนุทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสภาวะดอกเบี้ยต า่ 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาวะดอกเบี้ยต า่จะยงัคงส่งผลต่อเศรษฐกิจ

ต่อเนื่องไปอกีประมาณ 2 ปี ท ัง้นี้  บริษทัฯ ยงัไม่มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในจุดอื่นเพิม่เติม เนื่องจากในปจัจุบนัการลงทุนมี

ความเสีย่งสูง 
 

5. นางสุกลัยา รตันประภาพร ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามถงึแนวทางการลงทนุของบรษิทัฯ ในอนาคต 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อทีป่ระชมุว่า สดัสว่นการลงทนุของบริษทัฯ สว่นใหญ่มุ่งเนน้

ไปทีก่ารลงทุนกบับริษทัในเครือ โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 60 ของการลงทุนท ัง้หมด เช่น ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ท ัง้นี้  ในปจัจุบนั 

บรษิทัฯ ยงัไมม่นีโยบายทีจ่ะขยายการลงทนุแต่อย่างใด 
 

เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านที่ไดเ้ขา้ร่ วม

ประชมุ 
 

ดงันั้น สรุปจ านวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 189 ราย  

รวมท ัง้สิ้น 204 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้55,021,399 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.6778 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

(จ านวน 106,470,000 หุน้) 

 

เลกิประชมุเวลา 15.30 น. 

      

    

 

                 (นายชยั โสภณพนิช) 

        ประธานในทีป่ระชมุ 

 
 

  (นางศรจีติรา ประโมจนีย)์  

       เลขานุการบรษิทั 

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 
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แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code)              

พรอ้มงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี

รบัอนุญำตและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ (ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 2 และวำระท่ี 3) 

1. แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code) 

 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการจดัเก็บเอกสารและ

สามารถเปิดดูขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวนโ์หลดผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 
 

1) สแกน QR Code โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 

 
 

 

   

 

ส าหรบัระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทม์อืถอื 

2. สแกนทีส่ญัลกัษณ ์QR Code (ตามรูปดา้นบน) 

3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) ดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้ เพือ่ดูขอ้มลูแบบแสดงรายการ      

   ขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

หมายเหต:ุ กรณีทีไ่มม่ขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) บนโทรศพัทม์อืถอื ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน 

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

ส าหรบัระบบ (Android) 

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

2. สแกนทีส่ญัลกัษณ ์QR Code (ตามรูปดา้นบน) แลว้กด Open เพือ่ดูขอ้มลูแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี /  

   รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

      2)  เวบ็ไซตบ์รษิทัฯ 

ผูถ้อืหุน้สามารถเปิดดูแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

(และรายงานประจ าปียอ้นหลงั 5 ปี) ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่

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

QR Code 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

http://www.bangkokinsurance.com/investor/annual-report
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2. งบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

 

บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ สิ้นสุด            

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ ดงัปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56 -1 One Report)    

ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดส้รุปสาระส าคญัของงบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564        

เพือ่อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการศึกษาวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  
 

      (หน่วย : พนับำท) 

รำยกำร ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง รอ้ยละ 

สนิทรพัย ์ 63,499,849 59,503,790 3,996,059 6.7 

หน้ีสนิ 30,681,749 29,160,742 1,521,007 5.2 

สว่นของเจำ้ของ 32,818,100 30,343,048 2,475,052 8.2 

รำยได ้

- รำยไดจ้ำกกำรรบัประกนัภยั 

- รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ 

- ก ำไรจำกเงนิลงทนุ 

- สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

- รำยไดอ้ืน่ ๆ  

รวม  

 

16,854,244 

1,052,973 

313,908 

20,427 

204,249 

18,445,801 

 

16,485,737 

1,127,222 

185,241 

20,790 

174,083 

17,993,073 

 

368,507 

(74,249) 

128,667 

(363) 

30,166 

452,728 

 

2.2 

(6.6) 

69.5 

(1.7) 

17.3 

2.5 

ค่ำใชจ้ำ่ย 

- ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรรบัประกนัภยั * 

- ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน 

- ค่ำใชจ้ำ่ยลงทนุ 

- ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

- ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิข้ึน 

- ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้

รวม 

 

16,208,288 

988,510 

89,027 

40,831 

4,284 

58,979 

17,389,919 

 

13,612,627 

984,279 

86,426 

39,337 

60,321 

 504,487 

15,287,477 

 

2,595,661 

4,231 

2,601 

1,494 

(56,037) 

(445,508) 

2,102,442 

 

19.1 

0.4 

3.0 

3.8 

(92.9) 

(88.3) 

13.8 

ก ำไรสุทธิ 1,055,882 2,705,596 (1,649,714) (61.0) 

ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 9.92 25.41 (15.49) (61.0) 

 

หมายเหต ุ * รายการค่าใชจ้่ายเงนิสมทบรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยั  
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รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 4) 
 

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผลประจ ำปี 

              หน่วย: ลา้นบาท  

      ปี 2564            ปี 2563           ปี 2562          

1. ก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,055.9 2,705.6 2,451.3 

2. จ านวนหุน้ทีจ่่ายเงนิปนัผลประจ าปี (ลา้นหุน้) 106.47 106.47 106.47 

3. ก าไรต่อหุน้ (บาท) * 9.91 25.41 23.02 

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

5. รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น  1,597.1 1,597.1 1,490.6 

6. สดัสว่นการจ่ายเงนิปนัผล  

   (เปรยีบเทยีบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ 

151.3 59.03 60.81 

 

หมายเหต ุ * ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส  าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้สามญั 

 

อตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี 

                                                                                                                 (บาท/หุน้) 

กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ท่ี / ปี 

เงนิปนัผล 

ประจ ำปี 

เงนิปนัผล รวม 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4  

24/2560 2559 3 3 3 5 14 

25/2561 2560 3 3 3 5 14 

26/2562 2561 3 3 3 5 14 

27/2563 2562 3 3 3 5 14 

28/2564 2563 3 3 3 6 15 

29/2565 (คร ัง้นี้ ) 2564 3.5 3.5 3 5 15* 

 

หมายเหต ุ * การพจิารณาจ่ายเงนิปนัผล (คร ัง้สุดทา้ย) ประจ าปี 2564 จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิจาก 

   ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่29/2565 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอสิระของบริษทัฯ 

 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว ้ซึ่งเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัต่อไปนี้ 

 

กรรมการอิสระ หมายถงึ บุคคลที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ มทีกัษะที่หลากหลายเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ            

มคีวามเขา้ใจเป็นอย่างดีถงึหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ พรอ้มที่จะ

แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเรื่องต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ               

เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้หรือผูม้สี่วนไดเ้สยี สามารถอุทศิเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบรษิทัไดอ้ย่างเต็มที่ 

โดยกรรมการอสิระจะตอ้งเป็นกรรมการที่ไม่มธุีรกิจหรือการงานใดอนัเกี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ อนัอาจมผีลกระทบต่อการ

ตดัสนิใจโดยอสิระของตน และจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย      

บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ท ัง้นี้  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื              

ผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล  าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของ        

ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ท ัง้นี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือทีป่รึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น              

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมท ัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจ

ควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

 

(4) ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่มีูลค่ารายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ หรือ

ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่ากบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ รวมท ัง้ไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้          

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอสิระของบริษทัฯ (ต่อ) 

 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรือ          

ผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มี

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ            

สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้ริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา

ทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย      

บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ           

ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้       

 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ                  

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

 

(8) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีน ัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษา                    

ทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรือถอืหุน้รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัอื่น ซึง่ประกอบกิจการทีม่ี

สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

 

(9) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ 
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ประวติัของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ               

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 5) 
 
 

คณะกรรมการบริษทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่งพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง โดยมรีายนามดงันี้ 

1. ดร. อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน    ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ (ต่อวาระ) 

2. นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์      กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

3. นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

(ต่อวาระ) 

4. ม.ร.ว. ศุภดศิ ดศิกลุ      กรรมการอสิระและการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

 
ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มูลประวตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทัท ัง้ 4 ท่าน

ดงักลา่วโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ประวติักรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 5) 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั  309/104 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  20 กนัยายน พ.ศ. 2506  อำย ุ    58 ปี 

สญัชำติ   ไทย    สถำนภำพ  โสด 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

สถำนท่ีท ำงำน  บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

   25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั  ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่มหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

ประวติักำรศึกษำ/กำรอบรม 

- Doctor of Organization Development and Transformation, Cebu Doctors’ University, Philippines 

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาจติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. 

- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF (Senior Associate), Australia 

- Certificate, The Columbia Senior Executive Program, Columbia University, U.S.A. 

- หลกัสูตรสุดยอดผูน้ าวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง (Super วปส.) รุ่นที ่1/2563 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที ่24/2560 

 

 

 

ดร. อภสิทิธ์ิ อนนัตนำถรตัน 
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- หลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นที ่3/2556 

- Aon’s 16
th
 Hazards Conference 2019, Australia 

- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018, R + V Re, Germany 

- CIO VMWare World Conference 2017, Spain 

- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France  

- Management Development Program - Fit for Expert Underwriting, Swiss Insurance 

  Training Centre, Switzerland 

- Management Development Program – Fit for Management, Swiss Insurance Training     

  Centre, Switzerland 

 

ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่149/2561  

 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

- 1 ม.ีค. 2563 – ปจัจบุนั  ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

   บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

- เม.ย.  2564 – ปจัจบุนั   กรรมการ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัต่อ    

- 1 ม.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2563 กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  

   (รกัษาการผูอ้  านวยการใหญ่)                         

- 22 เม.ย. 2559 – 31 ธ.ค. 2561 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  

- เม.ย.  2555 – ธ.ค. 2558              ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

- 2554 – เม.ย. 2555                     ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาดและสือ่สารองคก์าร บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  

- 2552 – ม.ีค. 2557    ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

- 2550 – 2558    ผูอ้  านวยการ ธุรกจิลูกคา้รายย่อย บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  

- 2549 – 2550    ผูจ้ดัการอาวุโส สว่นธุรกจิลูกคา้ตรงรายย่อย บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

- 2548 – 2552    ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  

- 2545 – 2549    ผูจ้ดัการ สว่นพฒันาทรพัยากรบุคคล บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  

- 2543 – 2545    ผูช่้วยผูจ้ดัการ สว่นพฒันาทรพัยากรบคุคล บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

ต ำแหน่งในบริษทั/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- 24 พ.ค. 2559 – ปจัจบุนั  กรรมการ บจก. ไทยโอรกิซล์สีซิง่  

- 16  ม.ิย. 2564 – ปจัจบุนั  Director, Asia Insurance (Cambodia), Plc.  
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ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง 

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ (ตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2559 – 31 ธนัวาคม 2561,  

                                                               1 มนีาคม 2563 - ปจัจบุนั) 

รกัษาการผูอ้  านวยการใหญ่ (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 – 28 กมุภาพนัธ ์2563) 

- ต าแหน่งดา้นบรหิาร  ประธานคณะผูบ้รหิาร (ต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 - ปจัจบุนั) 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 6 ปี (ต ัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2559 – ปจัจบุนั) 

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ  4,613 หุน้ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด (Record Date) วนัที ่26 

  พฤศจกิายน 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.004 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด 

* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย       ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จ านวน  1  แหง่ ไดแ้ก่  

1. กรรมการ บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน  2  แหง่ ไดแ้ก่ 

1. กรรมการ บรษิทั ไทยโอรกิซล์สีซิง่ จ ากดั 

2. กรรมการ Director, Asia Insurance (Cambodia), Plc. 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี

* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส 

และบตุร รวมท ัง้คู่สมรสของบตุร กบักรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

- ถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 4,613 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.004 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด 

จงึมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ แต่อย่างใด 

* ควำมสมัพนัธก์บับริษทัฯ ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

- เป็นกรรมการผูม้อี  านาจลงนามผูกพนับรษิทัฯ 
* กำรเขำ้ร่วมประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

กำรประชุม / ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม (คร ัง้) จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม (คร ัง้) 

- คณะกรรมการบรษิทั 

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 

 

4 

5 

7 

 

4 

5 

7 

- ผูถ้อืหุน้  

ครัง้ที ่26 (ปี 2562) 

ครัง้ที ่27 (ปี 2563) 

ครัง้ที ่28 (ปี 2564) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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ประวติักรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 5) 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั  28 ซอยลาดพรา้ว 106 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา   

    เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
วนั/เดือน/ปีเกดิ  5 มกราคม 2495  อำย ุ  70 ปี 
สญัชำติ    ไทย   สถำนภำพ สมรส 

ประวติักำรศึกษำ/กำรอบรม 

- ปรญิญาตรีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่28/2547  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่76/2549 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่28/2552 

- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่8/2553  

- หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที ่4/2555  

 

 

 

 

 

นำยช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

- 28 ก.พ. 2549 – ปจัจบุนั,   กรรมการอสิระ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

  3 เม.ย. 2545 – 17 พ.ย. 2547 

- 27 ก.พ. 2552 – ปจัจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  

- เม.ย. 2558 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อนิเตอรไ์ฮด ์ 

 - 2562 – ปจัจบุนั    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฟน ์เมท็ทลั เทคโนโลยสี ์

- 30 ก.ค. 2563 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล   

 

ต ำแหน่งในบริษทั/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- 2543 – 2544    ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภาษ ีกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั  

- 2544 – 2551    เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 9 กรมสรรพากร - กระทรวงการคลงั 

- 2548 – 2550    กรรมการองคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ 

- 2551 – 2554      ทีป่รกึษาดา้นประสทิธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

- 2553 – 2554, 2548 – 2549  กรรมการการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  

- 2552 – 2555    กรรมการองคก์ารเภสชักรรม  

- 2554 – 2555    กรรมการธนาคารออมสนิ  

- 2553 – 2554, 2549 – 2551  กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

- 2554 – 2555     ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั  

- 2556 – ปจัจบุนั   ทีป่รกึษา กลุม่ไทยเจรญิคอรป์อเรช ัน่ (TCC Group)  

 

ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง 

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ ก าหนด)  

  (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2556) 

- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2557  

  และมผีลเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2557) 

- ต าแหน่งดา้นบรหิาร             - ไมม่ ี- 

 

 

 

 



หนา้ 27  

เอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5 

 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั  16 ปี (ต ัง้แต่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2549 - ปจัจบุนั) 

  อนึ่ง ทา่นเคยด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นเวลา 2 ปี 7 เดอืน 

  (ต ัง้แต่ 3 เมษายน 2545 - 17 พฤศจกิายน 2547) 

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ  - ไมม่ ี- 

* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย  ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จ านวน  3  แหง่ ไดแ้ก่  

   1. กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อนิเตอรไ์ฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไฟน ์เมท็ทลั เทคโนโลยสี ์จ  ากดั (มหาชน) 

3. กรรมการอสิระ บรษิทั แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน)  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน  1  แหง่ ไดแ้ก่  

1. ทีป่รกึษา กลุม่ไทยเจรญิคอรป์อเรช ัน่ (TCC Group)  

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี

* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส และบตุร รวมท ัง้คู่สมรสของบตุร กบักรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

* ควำมสมัพนัธก์บับริษทัฯ ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  
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* กำรเขำ้ร่วมประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

กำรประชุม / ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม (คร ัง้) จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม (คร ัง้) 

- คณะกรรมการบรษิทั  

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 

 

4 

5 

7 

 

4 

5 

7 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

- ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ 

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

- ผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่26 (ปี 2562)  

ครัง้ที ่27 (ปี 2563) 

ครัง้ที ่28 (ปี 2564) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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ประวติักรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 5) 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั  59  ซอยโรงเรยีนพงษเ์วชอนุสรณ์  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  19  กรกฎาคม  2485 อำย ุ  79 ปี 

สญัชำติ    ไทย   สถำนภำพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  กรรมการบรหิาร 

สถำนท่ีท ำงำน  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

333 ถนนสลีม กรุงเทพมหานคร 10500 

 

ประวติักำรศึกษำ/กำรอบรม  

- ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโทบริหารธุรกจิ สาขาการเงนิการธนาคาร the Wharton School of Finance and Commerce,                           

University of Pennsylvania  

- วุฒบิตัร Management Development Program, the Wharton School 

- วุฒบิตัร Executive Development Program, Harvard Business School 

 

ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่0/2543 

 

 

นำยสงิห ์ตงัทตัสวสัด์ิ 
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

- 18 ส.ค. 2547 – ปจัจบุนั  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

     บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 

- 26 เม.ย. 2547 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั   

- 2548 – ปจัจบุนั   กรรมการบรหิาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

- 2548 – มกราคม 2562   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

- 2549 – 2553   กรรมการผูอ้  านวยการ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

- 2547 – ปจัจบุนั    กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

    บมจ.ไทยออพตคิอล กรุป๊  

- 2548 – 2556   กรรมการอสิระ บมจ. ทดีบับลวิแซด คอรป์อเรช ัน่   

- 2542 – 2544    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

    ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)    

 

ต ำแหน่งในบริษทั/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- 2514 – ปจัจบุนั   กรรมการ บจก. กาญจนทตั จ ากดั  

- 2553 – พฤษภาคม 2558  กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

- 2545 – 2552    ทีป่รกึษา ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน  

     ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง 

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ ก าหนด) 

    (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2556) 

 - ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระ 

   เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2556 และมผีลเมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2556) 

- ต าแหน่งดา้นบรหิาร  - ไมม่ ี- 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั      18 ปี (ต ัง้แต่วนัที ่26 เมษายน 2547 - ปจัจบุนั) 

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ            153,600 หุน้ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด (Record Date) 

วนัที ่26 พฤศจกิายน 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.144 ของจ านวนหุน้ 

  ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด  

* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย  ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
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* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 2 แหง่ ไดแ้ก่  

1. กรรมการบรหิาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 แหง่ ไดแ้ก่   

1. กรรมการ บรษิทั กาญจนทตั จ ากดั 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     

  ซึง่เป็นสถาบนัการเงนิ และไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส   

  และบุตร รวมท ัง้คู่สมรสของบุตร กบักรรมการรายอืน่ ผูบ้ริหาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

- ถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 153,600 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.144 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด 

  จงึมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ แต่อย่างใด 

* ควำมสมัพนัธก์บับริษทัฯ ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

* กำรเขำ้ร่วมประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

กำรประชุม / ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม (คร ัง้) จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม (คร ัง้) 

- คณะกรรมการบรษิทั  

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 

 

4 

5 

7 

 

4 

5 

7 

- คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 

 

1 

2 

2 

 

2 

2 

2 

- ผูถ้อืหุน้  

ครัง้ที ่26 (ปี 2562)  

ครัง้ที ่27 (ปี 2563) 

ครัง้ที ่28 (ปี 2564) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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ประวติักรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 5) 

 

 

 

 
ท่ีอยู่ปจัจุบนั   292/1 หมู ่2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบรุี 

   จงัหวดันนทบรุ ี11000 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  8 กรกฎาคม 2492   อำย ุ  72 ปี 

สญัชำติ    ไทย    สถำนภำพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

สถำนท่ีท ำงำน  บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

   171/2 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอืง  

เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 

ประวติักำรศึกษำ/กำรอบรม 

- Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University, U.S.A.  

- ปรญิญาตรเีทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

- ปรญิญาหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่นที ่15 
 

ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที ่1/2544 และ รุ่นที ่14/2547  

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่12/2547   

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่51/2547  

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

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่16/2550  

- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่5/2552  

ม.ร.ว. ศภุดิศ ดิศกลุ 
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- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที ่11/2557 

- หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที ่5/2561 
 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

- 26 เม.ย. 2556 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  

- พ.ค. 2556 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ  

- 2526 – ปจัจบุนั   กรรมการ บมจ. บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ  

- 2526 – 2557   กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ  

- 2540 – 2546   รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายพฒันาและสนบัสนุนธุรกจิ บมจ. การบนิไทย  
 

ต ำแหน่งในบริษทั/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- 2563 – ปจัจบุนั   ประธานกรรมการ บจก. บาฟส ์คลนี เอนเนอรย์ี ่คอรเ์ปอเรช ัน่   

- 2561 – ปจัจบุนั   กรรมการ บจก. บาฟส ์อนิเทค  

- 2559 – ปจัจบุนั    ประธานกรรมการ บจก. บาฟส ์อนิโนเวช ัน่ ดเีวลลอปเมนท ์  

- 2554 – 2556   กรรมการ BAFS International Limited  

- 2553 – ปจัจบุนั    ประธานกรรมการ บจก. ขนสง่น า้มนัทางทอ่  

- 2547 – 2557   กรรมการ บจก. เจพ ี- วนั แอสเซท็  

- 2547 – 2554   กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เจพ ี- วนั แอสเซท็  

- 2540 – 2549   กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ขนสง่น า้มนัทางทอ่  

- 2539 – ปจัจบุนั   กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลงิการบนิ  

- 2539 – 2554    กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ไทยเชื้อเพลงิการบนิ  

- 2536 – 2558   ประธานกรรมการ บจก. บรกิารน า้มนัอากาศยาน  

- 2534 – 2553   กรรมการ บจก. ขนสง่น า้มนัทางท่อ 
 

ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง 

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ ก าหนด) 

        (แต่งตัง้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2556) 

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่  

  วนัที ่14 สงิหาคม 2556 และมผีลเมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2556) 

- ต าแหน่งดา้นบรหิาร            - ไมม่ ี– 
* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั  9 ปี (ตัง้แต่ 26 เมษายน 2556 – ปจัจบุนั) 

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ  - ไมม่ ี– 
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* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย  ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จ านวน  1  แหง่ ไดแ้ก่ 

  1. กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั บริการเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน  5  แหง่ ไดแ้ก่ 

1. ประธานกรรมการ บรษิทั บาฟส ์คลนี เอนเนอรย์ี ่คอรเ์ปอเรช ัน่ จ ากดั 

2. กรรมการ บรษิทั บาฟส ์อนิเทค จ ากดั 

3. ประธานกรรมการ บรษิทั บาฟส ์อนิโนเวช ัน่ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั  

  4. ประธานกรรมการ บรษิทั ขนสง่น า้มนัทางทอ่ จ ากดั 

  5. กรรมการ บรษิทั ไทยเชื้อเพลงิการบนิ จ ากดั 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี  

* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา    

  มารดา คู่สมรส และบตุร รวมท ัง้คู่สมรสของบุตร กบักรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ 

  บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

* ควำมสมัพนัธก์บับริษทัฯ ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
 * กำรเขำ้ร่วมประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

กำรประชุม / ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม (คร ัง้) จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม (คร ัง้) 

- คณะกรรมการบรษิทั  

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 

 

4 

5 

7 

 

4 

5 

7 

- คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

- ผูถ้อืหุน้  

ครัง้ที ่26 (ปี 2562)  

ครัง้ที ่27 (ปี 2563) 

ครัง้ที ่28 (ปี 2564) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2565  

    (ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 7) 

 

 คณะกรรมการบริษทัภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบและผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่

รบัผิดชอบหน่วยงานดา้นบญัชีและการเงนิ พจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหบ้คุคลใดบุคคล

หนึ่งดงัรายนามต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ   

1. นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรอื 

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรอื 

3. นางสาวณรศิรา  ไชยสุวรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

 ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มูลประวตัิของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ประจ าปี 2565 ท ัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2565 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 7) 

 

 
 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 3734 

อำย ุ                                      56 ปี 

วฒุิกำรศึกษำ   บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต ำแหน่งของผูส้อบบญัชีในส ำนกังำน หุน้สว่น 

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวติักำรเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัฯ ยงัไมไ่ดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 

นำงสำวรตันำ  จำละ 
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ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2565 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 7) 

 
 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 4499 

อำย ุ                                      51 ปี 

วฒุิกำรศึกษำ   บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต ำแหน่งของผูส้อบบญัชีในส ำนกังำน หุน้สว่น 

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั นวกจิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

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

- บรษิทั ราชธานี ลสิซิง่ จ  ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั เอส 11 กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั หลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

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

ประวติักำรเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัฯ ยงัไมไ่ดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ  

นำงสำวสมใจ  คณุปสุต 
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ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2565 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระท่ี 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 4812 

อำย ุ                                      50 ปี 

วฒุิกำรศึกษำ   บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ต ำแหน่งของผูส้อบบญัชีในส ำนกังำน หุน้สว่น 

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ไทยรีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ทูนประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

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

ประวติักำรเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัฯ ยงัไมไ่ดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวณริศรำ ไชยสุวรรณ 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ หากผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ ผูถ้ือหุน้สามารถ         

มอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือกรรมการผูร้บัมอบฉันทะ                    

ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชมุแทนได ้ซึง่กรมทะเบยีนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนด

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้อืหุน้ไว ้3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 

 1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบท ัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไม่ซบัซอ้น 

 2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่  าหนดรายการต่าง  ๆ  ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

 3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่ งตัง้ให ้           

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

ในการนี้  บริษทัฯ จงึไดจ้ดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญ

ประชุมฉบบันี้แลว้ โดยบริษัทฯ ขอแนะน ำใหผู้ถ้ือหุน้ท่ีมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะไดโ้ปรดใชห้นังสือมอบฉันทะ    

แบบ ข.  ส  าหร ับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู ถ้ือหุ น้สามารถ download ไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษ ัทฯ ที่  

http://www.bangkokinsurance.com และขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดโ้ปรดจดัเตรียมเอกสารประกอบการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ ตลอดจนศึกษาขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้ร่วมประชุม อนัประกอบไปดว้ย วิธีการ              

มอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ และข ัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ื อหุน้ ตามที่ระบุ            

ในเอกสารสิ่งท่ีส่งมำดว้ยหมำยเลข 10 พรอ้มท ัง้กรอกรายละเอยีดและส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบการ

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้มายงัส  านกัเลขานุการบรษิทัลว่งหนา้ภายในวนัพธุท่ี 20 เมษำยน 2565  

อนึ่ง หากท่านผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูร้ ับมอบฉันทะ                

ท่านสามารถดูรายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้ือหุน้ที่ไม่สามารถ                

เขา้ร่วมประชมุไดต้ามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 8 ท ัง้นี้ กรรมกำรอสิระท่ีบริษทัฯ ก ำหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะน้ี 

มิไดมี้ส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร ัง้น้ีแต่อย่ำงใด เวน้แต่ในวำระท่ี 6 พิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรส ำหรบัปี 2565  

 

http://www.bangkokinsurance.com/
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ประวติักรรมกำรอสิระท่ีไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั   442 หมูบ่า้นผาสุกเกษม 4/1 ซอยพฒันาการ 63  

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  18 พฤศจกิายน 2485 อำย ุ  79           ปี 

สญัชำติ    ไทย   สถำนภำพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  ทีป่รกึษาอาวุโส  บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 

สถำนท่ีท ำงำน  บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 

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

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์  02-639-8907                  โทรสำร             02-639-8998 

 

ประวติักำรศึกษำ/อบรม    

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

- ปรญิญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ สาขาสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2535 

- ปรญิญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ สาขาศิลปศาสตร ์สถาบนัราชภฏัล  าปาง พ.ศ. 2544 

- ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship     

  (AOTS) ประเทศญี่ปุ่ น 

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

- AC Hot Update เตรยีมรบั CG ยุคใหม ่กา้วไกลสูค่วามย ัง่ยนื สมาคมวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2560 

 

  

นำยกองเอก เปลง่ศกัด์ิ ประกำศเภสชั 
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ประวติักำรอบรม/สมัมนำจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (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 ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

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

- 11 ส.ค. 2560 – 9 พ.ย. 2561  ประธานกรรมการ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2547 - 2548           กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2542 - 2548                กรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- 7 เม.ย. 2542 – ปจัจบุนั            กรรมการอสิระ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2540 – ปจัจบุนั                  ทีป่รกึษาอาวุโส บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 

 

ต ำแหน่งในบริษทั/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ก.ย. 2552 – ปจัจบุนั  นายกองเอก รองประธานมลูนิธิอาสารกัษาดนิแดนในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

- ปี 2544 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษา บรษิทั ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2523 – 2544     รองประธานกรรมการ บรษิทั ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2553 – 2562  กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

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

 (หรอื ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) เดมิ) 

- ปี 2548 – เม.ย. 2553  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2548 – ม.ิย. 2553  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2530 – 2558  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปี 2527 – 2549 ประธานกรรมการกติตมิศกัดิ์ บรษิทั เอเชยี แปซฟิิค โปแตช คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั 

- ปี 2540 – 2548               ประธานกรรมการ บรษิทั เอม็ซ ีอนิดสัเทรยีลเคมคิลั จ ากดั 

 

ประวติักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯก าหนด) 

      (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2563) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 และ 

  มผีลเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2563) 

- ต าแหน่งดา้นบรหิาร          - ไมม่ ี-  
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จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 22 ปี  (ตัง้แต่วนัที ่7 เมษายน 2542 - ปจัจบุนั)   

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ   - ไมม่ ี-  

* ขอ้พพิำททำงกฎหมำย   ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา  

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 แหง่ ไดแ้ก่  

1. ทีป่รกึษาอาวุโส บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน)  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 2 แหง่ ไดแ้ก่   

1. นายกองเอก รองประธานมลูนิธิอาสารกัษาดนิแดนในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

2. ทีป่รกึษา บรษิทั ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี 
* ควำมสมัพนัธก์บักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมท ัง้คู่สมรสของบุตร  กบักรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุน้                             

รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

* ควำมสมัพนัธก์บับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่                  

ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย  

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  

* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม    

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  

(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  

(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบรษิทัฯ  

               ปี 2562 

               ปี 2563 

               ปี 2564 

 

4 

5 

7 

 

4 

5 

7 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

               ปี 2562 

               ปี 2563 

               ปี 2564 

 

4 

4 

6 

 

4 

4 

6                                                                    
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กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  

(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  

(คร ัง้) 

- ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ 

               ปี 2562 

               ปี 2563 

               ปี 2564 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

- ผูถ้อืหุน้ 

               คร ัง้ที ่26 (ปี 2561) 

               คร ัง้ที ่27 (ปี 2562) 

               คร ัง้ที ่28 (ปี 2563) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

* กำรมีสว่นไดเ้สยีในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร ัง้ท่ี 29    

- สว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระทีจ่ะพจิารณา : วาระที ่6 เรื่องพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 

- สว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ : - ไมม่ ี- 
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ขอ้บงัคบั 

ของ 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

(เฉพำะในสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้) 

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

หมวดท่ี 5 กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 (สี)่ 

เดอืนนบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุ

วสิามญั 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เหน็สมควร  

  หรือผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของ

จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั

เมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้  

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม              

ผูถ้อืหุน้ท ัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรือผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ ายใน  

45 (สี่สิบหา้) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้  ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวย

ความสะดวกตามสมควร  

            ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่ร ัง้

ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้  42 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกนั

รบัผดิชอบชดใชค่้าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

 

 ขอ้ 41. ในการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที่  

วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร และจดัส่งให ้         

ผูถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า  7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชุม หรือโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั 

 

 ขอ้ 42. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุม 

ไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สบิหา้) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดจะตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
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  ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งช ัว่โมงจ านวน

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้อืหุน้          

รอ้งขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการประชมุเพราะผูถ้อืหุน้เป็นผูร้อ้งขอใหน้ดัประชุม

ใหม่และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้                     

ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

  

 ขอ้ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ใน 

ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มี        

รองประธานกรรมการ หรือมแีต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธาน             

ในทีป่ระชมุ 

  ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ที่ตนถอือยู่โดยถอืว่า  

หุน้หนึ่งมหีนึ่งเสยีง 

  การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 (หา้) คน      

รอ้งขอและที่ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธิีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่

ประธานในทีป่ระชมุก าหนด 

 

 ขอ้ 44. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

  44.1    ในกรณีปกต ิใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

  44.2     ในกรณีดงัต่อไปนี้  ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัท ัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่  าคญัใหแ้ก่บคุคลอืน่ 

(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือ

บางสว่นทีส่  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรอืการรวม

กจิการกบับคุคลอืน่ โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้หรือหุน้กูช้นิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัไดก้าร

ออกหุน้บุริมสิทธิ หรือหุน้บุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได  ้การออก

หล ักทรัพย์ชนิดอื่ นตามบทบ ัญญัติของกฎหมายว่ าด ว้ยหล ักทร ัพย์และ                   

ตลาดหลกัทรพัย ์การออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการจองซื้อหุน้ทุกชนิด 

(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 
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  ขอ้ 45. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี้ 

   45.1      พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

   45.2        พจิารณาและอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทนุ 

   45.3        พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

   45.4        เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ    

   45.5        เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี 

   45.6        กจิการอืน่ ๆ 
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ขอ้ปฏบิติัส ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

1. เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

 1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

      ผูถ้ือหุน้ไดโ้ปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) 

รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 10 โดยขอใหร้ะบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืให ้

ชดัเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยหากมี

การเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 

 1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม 

  ผูร้บัมอบฉนัทะไดโ้ปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 10 โดยขอใหร้ะบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืให ้

ชดัเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ พรอ้มแนบเอกสารดงันี้ 

  1.2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 6 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลใหล้งลายมือชื่อของ

กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี 

  1.2.2 เอกสารของผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้ก่ ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง            

  1.2.3 เอกสารของผูม้อบฉนัทะดงัต่อไปนี้ 

      (1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดำ  

    ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูถ้อืหุน้    

เป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยหากมกีารเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 

      (2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

    (ก) ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณี                 

ผูถ้อืหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจดงักลา่ว โดยหากมกีารเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลง

ดงักลา่วดว้ย 

    (ข) ส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน หรือหลกัฐานอื่นทีแ่สดงการเป็นนิติบุคคล ทีอ่อกโดย                 

นายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานทีม่อี  านาจรบัรองทีไ่ดอ้อกใหไ้มเ่กิน 6 เดอืน ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดย

กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

     (ค) กรณีมอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีน โดยเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้ง

สง่เอกสารดงัต่อไปนี้ เพิม่เตมิดว้ย 
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         - ส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน หรือหลกัฐานอื่นทีแ่สดงการเป็นนิติบุคคลของ                     

คสัโตเดยีนทีอ่อกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานที่มอี  านาจรบัรองทีไ่ดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ซึง่รบัรอง

ความถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจลงนามของคสัโตเดยีน  

        - ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูม้อี  านาจ

ของคสัโตเดียนที่ไดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้ม                

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจดงักลา่ว 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้ ัสโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือ                        

มอบฉนัทะแทน 

- หนงัสือยนัยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ                         

คสัโตเดยีน 

1.3 กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่ีเป็นกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรผูร้บัมอบฉันทะตำมท่ีบริษัทฯ 

ก ำหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม 

    โปรดจดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 6 และเอกสารของผูม้อบฉนัทะ

ตามที่ก าหนดในขอ้ 1.2.3 ขา้งตน้ ท ัง้นี้  ผูม้อบฉันทะสามารถรบัชมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 29 ผ่าน           

สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ได ้โดยกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) 

รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 10 โดยขอใหร้ะบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือ               

ใหช้ดัเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนรบัชมการประชมุ 

 

2. ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

 2.1 เมือ่บริษทัฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1 ครบถว้น บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพือ่ยนืยนัสทิธิเขา้

ร่วมประชมุตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธิในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีคร ัง้ที ่29 และ

สทิธิในการรบัเงนิปนัผลในวนัศุกรท์ี ่11 มนีาคม 2565 (Record Date) โดยเมือ่ผ่านการตรวจสอบสทิธิแลว้ บริษทัฯ 

หรือบริษทั ควิดแลบ จ าก ัด (QuidLab Co. Ltd.) ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านสื่อ

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

พรอ้ม Weblink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM แก่ผูถ้ือหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะ (แลว้แต่กรณี)  ท ัง้นี้             

ขอความกรุณาทา่นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไมเ่ปิดเผยชื่อ (Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของทา่นแก่ผูอ้ืน่  

 กรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้ (Username) และรหสัผูใ้ช ้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยงัไม่ไดร้บัภำยในวนัพุธท่ี             

20 เมษำยน 2565 กรุณำติดต่อบริษทัฯ โดยทนัที 

 

ขอความกรุณาจดัสง่เอกสารประกอบการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ใหบ้รษิทัฯ  

ภำยในวนัพธุท่ี 20 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทาง ดงันี้ 

-  ช่องทำงไปรษณีย ์: ใสซ่องลงทะเบยีนตอบรบัมายงับรษิทัฯ (ส  านกัเลขานุการบริษทั ช ัน้ 5 อาคาร

กรุงเทพประกนัภยั ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์

02-285-7320) หรอื 

-  ช่องทำงอเีมล : cs@bangkokinsurance.com 

 

mailto:cs@bangkokinsurance.com
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 2.2 ขอใหท้่านโปรดศึกษาคู่มอืวธิีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM โดยละเอยีดจากอเีมลทีบ่ริษทัฯ หรือ

บริษทั ควิดแลบ จ ากดั (QuidLab Co. Ltd.) ไดจ้ดัส่งใหท้่าน ท ัง้นี้  ระบบการประชุม  E-AGM จะเปิดใหท้่าน

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุลว่งหนา้ 60 นาทก่ีอนเริ่มการประชมุ  

 2.3 กรณีทีท่่านประสบปญัหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชมุ 

ทา่นสามารถตดิต่อ บรษิทั ควดิแลบ จ ากดั (QuidLab Co. Ltd.) ตามช่องทางทีร่ะบใุนอเีมลจดัสง่ชื่อผูใ้ช ้(Username) 

และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหแ้ก่ทา่น 

 

3. วิธีกำรมอบฉนัทะ 

 3.1  ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีว โดยใหร้ะบชุื่อและ

รายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรือกรรมการผูร้บัมอบ

ฉนัทะตามทีบ่ริษทัฯ ก าหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เพือ่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ  

 3.2  ผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้

สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ( โดยบริษัทฯ                 

ขอแนะน ำใหท่้ำนใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.) ส  าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน

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

หนึ่งเพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ 

 3.3  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้เวน้แต่กรณีผูถ้อืหุน้          

ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ไดม้อบฉันทะให ้                    

ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพือ่แยกการลงคะแนน

เสยีงไดต้ามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 3.4  หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งกรอกขอ้มูล และลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะใหถู้กตอ้ง

ครบถว้น หากมกีารแกไ้ข หรอืขดี ลบขอ้ความทีส่  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่  

 3.5  หนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆ่าลงวนัทีท่  าหนงัสอืมอบฉนัทะเพือ่ใหถู้กตอ้ง

และมผีลผูกพนัตามกฎหมาย  

 3.6  เอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะใดๆ ที่จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรือผูม้อี  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 3.7  เอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะใดๆ ทีจ่ดัท  าขึ้นในต่างประเทศ เอกสารท ัง้หลายดงักลา่วจะตอ้ง

ใหส้ถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพบัลคิ (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอ  านาจตามกฎหมายทอ้งถิ่นรบัรอง             

การ ลงลายมอืชื่อดว้ย 

 3.8  ส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการลงทะเบยีน              

เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้มายงับรษิทั ตามรายละเอยีดทีร่ะบใุนขอ้ 1   
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4. วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

4.1 หลกัเกณฑก์ำรลงคะแนนเสยีง 

    (1) ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยใหน้บัหุน้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีงเพยีง   

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไมส่ามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน          

เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ได ้              

มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

   (2) หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือ               

ระบไุวไ้มช่ดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงคะแนนแทนได ้

4.2 วิธีปฏบิติัในกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ 

    ประธานทีป่ระชมุจะชี้แจงรายละเอยีดวธิีการลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ โดยมแีนวทางดงันี้ 

    (1) ประธานทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถาม

ความเหน็ในแต่ละวาระจากทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ทา่นใด เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยแบง่เป็น 2 กรณี 

(ก) กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองหรือผูม้าประชุมที่ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ที่ใชห้นงัสอื

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

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

ระบบการประชมุ E-AGM จะนบัคะแนนเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

(ข) กรณีผูม้าประชุมที่ไดร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ที่ใชห้นงัสือมอบอ านาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่ง            

ผูม้อบฉนัทะก าหนดการออกเสยีงไวล้ว่งหนา้ในทุกวาระแลว้ บริษทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีงตามทีผู่ม้อบฉนัทะก าหนดไว ้

ยกเวน้กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน ก็ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

ออกเสยีงไดต้ามทีเ่หน็สมควรเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง   

    (2) การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้มื่อมผูีถ้อืหุน้ในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอและที่ประชุมลงมติ        

ใหม้กีารลงคะแนนลบัดงักลา่ว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผูก้ าหนดวธิีการลงคะแนนลบันัน้ และแจง้ใหท้ี่ประชุม

ทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

4.3 มติของท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ 

    มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

- ในกรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

   ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

- ในกรณีอื่น ซึ่งมกีฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให ้

   ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในที่ประชุม

   รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว 

    ท ัง้นี้  ผูถ้อืหุน้ที่มสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธาน              

ในทีป่ระชมุอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้นัน้ออกนอกหอ้งประชมุช ัว่คราวก็ได ้

4.4 กำรนบัคะแนนเสยีงและแจง้ผลกำรนบัคะแนน 

    เมือ่ทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 
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ขัน้ตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

 

มาประชมุดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์             
(E-AGM) และเอกสารหลกัฐาน

ยนืยนัตวัตน  

ส่งเอกสารตอบกลบัมายงับรษิทัฯ 

ทางอเีมลหรอืไปรษณียต์ามที่

บรษิทัฯ ไดแ้จง้ไว ้ภำยใน              

วนัพธุที่ 20 เมษำยน 2565 

มอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่ 
มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ/กรรมการผูร้บัมอบ

ฉนัทะตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะ  

แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่าน  

สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หนงัสอืมอบฉนัทะ 
และเอกสารหลกัฐานยนืยนัตวัตน 

 

บรษิทัฯ ตรวจสอบขอ้มลูเพือ่ยนืยนัตวัตน 

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

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

เปิดระบบการประชมุ E-AGM เพือ่ลงทะเบยีนในวนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. 

เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. 

เผยแพร่มตหิลงัจบการประชมุบนเวบ็ไซต์

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบรษิทัฯ 

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

 หมำยเหต:ุ สามารถเขา้ประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

(E-AGM) ผ่านทางเวบ็เบราวเ์ซอรข์องคอมพวิเตอร์, 

แท็บเลต็ หรือสมารท์โฟน โดยบริษทัฯ ขอแนะน าให ้

ท่านใชเ้บราว ์เซอร์ Google Chrome, Microsoft 

Edge หรือ Safari เวอรช์นัลา่สุดเพือ่ป้องกนัการเกดิ

ปญัหาในการใชง้าน โปรดทราบวา่ เบราวเ์ซอรรุ่์นเก่า

บางรุ่นอาจไม่รองรบัการใชง้านส าหรบัการประชุม

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 29 ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

ขา้พเจา้…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ทีอ่ยู่ในการจดัส่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อเีมล (e-mail)..........................................................................................เบอรโ์ทรศพัท…์………………………………….. 

เป็นผูถ้อืหุน้ / ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ชื่อ………………………………………………………………………………….. 

โดยถอืหุน้สามญัของบรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จ านวนท ัง้สิ้นรวม……………………………………………หุน้ 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร ัง้ที่ 29 ผ่าน           

สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ท ัง้นี้  กรุณาส่ง weblink ส าหรบัเขา้ร่วม

ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล (e-mail)               

ของขา้พเจา้ ดงักลา่วขา้งตน้ 

ลงชื่อ.......................................ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ     

        (.........................................)  

วนัที.่........................................... 

 

หมำยเหตุ: โปรดจดัส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีนฉบบันี้ทีก่รอกเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการลงทะเบยีน  

เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ตามที่ก าหนดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 1 ของจดหมายฉบบันี้  มายงับริษทัฯ              

ภำยในวนัพธุท่ี 20 เมษำยน 2565 ผ่านทางช่องทางดงัต่อไปนี้  

- ใสซ่องลงทะเบยีนตอบรบัมายงับรษิทัฯ  

- ทางอเีมล: cs@bangkokinsurance.com 
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ค ำประกำศเกี่ยวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล (Privacy Notice) 

ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ 

 

บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ตระหนกัถงึความส าคญัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

ในฐานะผูถ้อืหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าค าประกาศเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูล               

สว่นบคุคลส าหรบัผูถ้อืหุน้ฉบบันี้ขึ้น เพือ่แจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี้ 
 

1. นิยำม 

“กฎหมำยว่ำด ้วยกำรคุ ้มครอง

ขอ้มูลสว่นบคุคล” 

หมายถงึ พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ

กฎหมายล  าดบัรองที่เกี่ยวขอ้ง และใหห้มายความรวมถึงกฎหมาย

ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ในอนาคต 

“ขอ้มูลสว่นบคุคล” หมายถงึ ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดาซึ่งท  าใหส้ามารถระบุตวัตนได ้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรม

โดยเฉพาะ  

“ประมวลผล” หมายถงึ การด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าดว้ยวธิีการ

อตัโนมตัิหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวมรวม การบนัทกึ การจดัระบบ 

การจดัโครงสรา้ง การเก็บรกัษา การปรบัเปลี่ยนหรือการดดัแปลง        

การรบั การพจิารณา การใช ้การเปิดเผยโดยการส่งต่อ โอน เผยแพร่ 

หรือการท าใหส้ามารถเขา้ถงึหรือพรอ้มใชง้านโดยวธิีใดๆ การจดัเรียง 

การน ามารวมกนั การลบ หรอืการท าลาย 

“ผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบคุคล” หมายถงึ บุคคลหรือนิติบุคคลซึง่มอี  านาจหนา้ทีต่ดัสนิใจเกี่ยวกบัการ

เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  

“ผูร้บัมอบฉนัทะ” หมายถึง ผูร้ ับมอบฉันทะหรือผูร้ ับมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ของ         

บรษิทัฯ เพือ่เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนนแทน 

 

2. ขอ้มูลสว่นบคุคลท่ีถกูเกบ็รวบรวม 

เพือ่ใหบ้ริษทัฯ สามารถด าเนินการและปฏบิตัิหนา้ทีต่่างๆ ต่อท่านในฐานะผูถ้อืหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง บริษทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูล              

สว่นบคุคลของทา่นทีถู่กเก็บรวบรวม ไมว่า่จะเป็นขอ้มูลสว่นบคุคลทีท่า่นใหไ้วก้บับริษทัฯ โดยตรง หรอืขอ้มูล

สว่นบคุคลทีบ่ริษทัฯ เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ หรอืทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมา

จากบริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ในฐานะนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

นายหนา้ซื้อขายหลกัทรพัย์ (Broker) หรือผูใ้หบ้ริการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                      

(E-AGM Service Provider) ดงัต่อไปนี้  
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2.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นการท ัว่ไป เช่น ชื่อ-นามสกลุ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนงัสอื

เดินทาง วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ ที่อยู่ จ านวนหุน้ ประเภทหุน้ที่ถอื เลขทะเบยีนผู ถ้อืหุน้ หมายเลข

โทรศพัท ์อเีมล  

2.2 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในงานประชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงขอ้มูลจราจร               

ทางคอมพวิเตอรท์ีเ่กดิจากการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุและ/หรอืบนัทกึภายในงานประชมุดงักลา่ว 

2.3 ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ประวตัิการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง อุณหภูมร่ิางกาย อาการผิดปกติเกี่ยวกบัระบบ

ทางเดนิหายใจ 

2.4 ขอ้มลูทางการเงนิ เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บั เช่น หมายเลขบญัชี

ธนาคาร ขอ้มลูเพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบัภาษ ี 

2.5 ขอ้มลูซึง่ทา่นอาจใหไ้วผ้่านช่องทางนกัลงทนุสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หรอืผ่านช่องทางอืน่ๆ ตามที่

บรษิทัฯ ก าหนด 
 

3. วตัถปุระสงคข์องกำรประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคล 

บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพือ่วตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี้ 

3.1 การจดัท าทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษ ัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายและหลกัเกณฑอ์ืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง  

3.2 การจดัประชุมผูถ้ือหุน้ อนัรวมถึงการจดัส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง การยืนยนัตวัตน การประมวลผล              

การออกเสยีงลงคะแนน การจดัท ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุ

ผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว 

3.3 การเผยแพร่ ซึง่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ หรือขอ้มูลจากการบนัทกึภาพและเสยีงตลอดการประชุม

บนเวป็ไซตข์องบรษิทัฯ 

3.4 การคดักรองผูส้งสยัวา่อาจตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3.5 การด าเนินการจดัสรรและจ่ายเงนิปนัผลหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3.6 การจดัการตอบรบัการสือ่สารทีท่่านติดต่อบริษทัฯ ผ่านช่องทางนกัลงทุนสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

หรอืผ่านช่องทางอืน่ๆ ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 
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4. กำรเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลต่อบคุคลภำยนอก 

ในการด าเนินการตามวตัถปุระสงคใ์นขอ้ 3 บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

ดงัต่อไปนี้ 

4.1 บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  

4.2 สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิในดา้นการจ่ายเงนิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

4.3 ผูใ้หบ้ริการแก่บริษทัฯ เช่น การพมิพ ์การส่งเอกสาร การจดัเก็บขอ้มูล การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี 

เช่น บรกิารจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM Service Provider) หรอืบรกิาร

อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อนัถอืเป็นการปฏบิตัิหนา้ทีต่ามกฎหมายต่อผูถ้อืหุน้ 

และหรอืผูร้บัมอบฉนัทะ  

4.4 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีต่างๆ เช่น ทีป่รกึษาทางกฎหมาย แพทย ์ผูต้รวจสอบบญัช ีเป็นตน้ 

4.5 ผูล้งทนุเป็นการท ัว่ไป ท ัง้นี้ เฉพาะกรณีทีม่กีฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

4.6 หน่วยงานทีม่หีนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่ดัต ัง้ขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรฐัหรือ

หน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานที่มีหนา้ที่ระงบัขอ้พิพาท หรือบุคคลอื่นใดที่บริษทัฯ ตอ้งเปิดเผย        

ขอ้มูลให ้โดยเป็นไปตามกฎหมายหรือค าส ัง่ของหน่วยงานรฐั หรือตามขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ กบั

หน่วยงานรฐั หรือตามสญัญาที่มีกบัท่าน เช่น ส านักงานคณะกรรมการก าก ับหลกัทรพัย์และ                 

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานอืน่ใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุขและควบคุมโรค กรมสรรพากร เป็นตน้ 

5. กำรเกบ็รกัษำขอ้มูลสว่นบคุคล 

บริษทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดและ             

ตราบเท่าที่จ  าเป็นตอ้งเก็บเพื่อการด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  

ของทา่นตามทีร่ะบขุา้งตน้ 

6. กำรเกบ็รกัษำขอ้มูลสว่นบคุคล 

บริษทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนดและ            

ตราบเท่าที่จ  าเป็นตอ้งเก็บเพื่อการด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล    

ของทา่นตามทีร่ะบขุา้งตน้  
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7. สทิธิของเจำ้ของขอ้มูลสว่นบคุคล 

ท่านมีสิทธิด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ย                

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดงัต่อไปนี้ 

7.1 ขอเขา้ถงึ หรอืขอรบัส าเนาขอ้มูลสว่นบคุคล หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.2 ขอใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการเพือ่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลถกูตอ้ง สมบูรณ ์และเป็นปจัจบุนั 

7.3 ขอใหบ้รษิทัฯ สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่  

7.4 ถอนความยนิยอม  

7.5 คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.6 ขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบุตวับคุคลของทา่นได ้ 

7.7 ขอใหบ้รษิทัฯ ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

7.8 รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กรณีบริษทัฯ ฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ย                  

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

อย่างไรก็ด ีบรษิทัฯ จะพจิารณาปจัจยัต่างๆ เพือ่ประกอบการพจิารณาค าขอของทา่น โดยบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ

ไม่ปฏบิตัิตามค ารอ้งขอใชส้ทิธิของท่านตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนดใหบ้รษิทัฯ 

สามารถท าได ้
 

ท ัง้นี้  การใชส้ิทธิตามขอ้ 6.4 – 6.7 ของท่าน อาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการตามสทิธิ              

บางประการทีท่า่นพงึมตีามกฎหมาย 
 

8. ช่องทำงกำรติดต่อ 

หากท่านมีค าถามเกี่ยวกบัประกาศเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้  หรือประสงค์จะใชส้ิทธิ              

ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีก่  าหนดในขอ้ 6. ทา่นสามารถตดิต่อบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

ส านกัเลขานุการบรษิทั 

บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

อาคารกรุงเทพประกนัภยั  เลขที ่25 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์02-285-7320  

อเีมล cs@bangkokinsurance.com 
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