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ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ท่ี 29 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 (ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 1) 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ท่ี 29 

ของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

 ประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) เมื่อเริ่มการประชุมมีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง 34 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 81 ราย รวมทัง้สิ้น 115 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้45,542,110 หุน้    

คิดเป็นรอ้ยละ 42.7746 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด (จ านวน 106,470,000.- หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที ่42. 

 

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

 
นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์ 

เลขานุการบริษทั ท าหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 

 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 29 และนางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทัไดแ้นะน า

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯตลอดจนตวัแทนจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ            

ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ ดงัรายนามต่อไปนี้ 

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

และทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษทั จ านวน 1 ท่าน โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้  

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

3. นายกองเอกเปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

5. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. หม่อมราชวงศศ์ุภดศิ ดศิกุล กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

    (เขา้ร่วมประชมุผ่านระบบ Microsoft Team) 

8. นายสุวรรณ    แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

9. นางณินทริา โสภณพนิช กรรมการอสิระและประธานกรรมการธรรมาภบิาล 

10. นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

11. นายซาโตรุ โอกุระ กรรมการอสิระ (เขา้ร่วมประชมุผ่านระบบ Microsoft Team) 

12. นายวรวทิย ์ โรจนร์พธีาดา ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษทั 
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2. คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ จ านวน 15 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสุพฒัน ์ อยู่คงพนัธุ ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

2. นายจกัรกริช ชวีนนัทพรชยั ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

3. นางสาวปวณีา  จูชวน ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

4. นายชวาล โสภณพนิช ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

5. นายต่อศกัดิ์ จงเกื้อตระกูล ทีป่รึกษา 

6. นายอานนท ์ วงัวส ุ ทีป่รึกษา 

7. นายธีรยุทธ กิจวรพฒัน ์ ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทนุ 

8. คุณยิ่งยศ แสงชยั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต ์

9. หม่อมหลวงชลติพงศ ์สนิทวงศ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10. คุณทศัพงศ ์    บศุยพลากร ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงนิ 

  รกัษาการผูอ้ านวยการ ธุรกิจลูกคา้รายย่อย 

11. นายศุภชยั อศัวารกัษ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

12. นายวเิชยีร โมลวีรรณ รองผูอ้ านวยการอาวุโส ส านกัตรวจสอบ 

13. นายเอกมล องัคว์ฒันะ รองผูอ้ านวยการส านกัการลงทนุ 

 14. นางสาวอมุาพร หวลบตุตา รองผูอ้ านวยการส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

  รองผูอ้ านวยการส่วนบริหารความเสีย่งองคก์ร 

15. นายเอนก คีรีเสถยีร รองผูอ้ านวยการอาวุโส ส านกัเลขานุการบริษทั 

  รกัษาการผูอ้ านวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

  
3. ตวัแทนจากบริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

    1. คุณรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ หุน้ส่วน 

 2. คุณณริศรา  ไชยสุวรรณ  หุน้ส่วน 

 3. คุณนิลเนตร  เหลา่พทัรเกษม  ผูจ้ดัการอาวุโส 

 

จากนัน้ นางศรีจติรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

คร ัง้ที ่29 นี้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) โดยมอบหมายบริษทั ควดิแลบ จ ากดั เป็น

ผูใ้หบ้ริการระบบการประชุมซึ่งไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบ

ควบคุมการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ (ETDA) และแจง้ถงึวธิีปฏิบตัิ

ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันี้ 

1. วาระทีต่อ้งออกเสยีงลงมต ิจะขอมตขิองผูถ้อืหุน้เป็นรายวาระ ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้มคีะแนน

เสยีงเท่าจ านวนหุน้ที่ถอือยู่ โดยถอืว่า หนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง เวน้แต่กรณีของคสัโตเดียนที่ไดร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ

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

ปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” เพือ่ใหร้ะบบท าการประมวลผล โดยบริษทัฯ จะ

ใหเ้วลาผูถ้อืหุน้ประมาณ 1 นาทเีพื่อลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนแต่ละวาระ หากไม่ท าเครื่องหมาย

ใดๆ ลงในช่องลงคะแนนเสยีง ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 

3. กรณีผูร้บัมอบฉนัทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผูถ้ือหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนา้ในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแลว้ บริษทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีงตามทีผู่ม้อบฉนัทะก าหนดไวใ้นระบบ ท่านทีร่บัมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชมุไม่

ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอีก เวน้แต่กรณีผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะมาแต่ผูถ้อืหุน้ไม่ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนไว ้ขอใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองตามวธิีการทีไ่ดแ้จง้มาแลว้ขา้งตน้ 

4. ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตัง้

กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบคุคล 

5. ในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุน้สามารถซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ  ไดโ้ดย

การพมิพข์อ้ความในหนา้ต่าง Chat แลว้คลกิทีปุ่่ มส่ง  

6. เมื่อบริษทัฯ ตอบค าถามในแต่ละวาระแลว้ บริษทัฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนการประชุมใหท้ี่ประชุมทราบ 

และเมือ่ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้จะถอืว่าการออกเสยีงลงมตใินวาระนัน้เป็นอนัสิ้นสุดลง 

 
เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ ดีน ัน้ นางศรีจิตรา         

ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดข้อเชญิ นายภูมนิทร ์ชาติวริิยะกุล ผูส้อบบญัชีอิสระจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

เพือ่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ในการเป็นพยานผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุคร ัง้นี้ดว้ย  

 

ที่ประชุมรบัทราบวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานจึงไดม้อบหมายให ้ นางศรีจิตรา         

ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เป็นผูด้ าเนินการประชมุภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบยีบวาระการประชมุ

ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  ครัง้ที่ 28 ซึ่งประชุม      

เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564 ตามทีไ่ดส้่งส าเนาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ ว่ามผูีถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานการประชมุดงักล่าว

หรือไม ่ 

ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ข จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมโดยขอใหผู้ถ้ือหุน้คลิกเลอืกปุ่ มใด            

ปุ่ มหนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” เพื่อใหร้ะบบท าการประมวลผล และเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัรายงานการประชมุดงักลา่ว ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 

2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมจ านวน 3 ราย 

เป็นการร่วมประชุมดว้ยตนเองท ัง้ 3 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้25,200 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 118 

ราย นบัจ านวนหุน้ได ้45,567,310 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่1 ดงันี้  
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ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 1: 

 เหน็ดว้ย     45,559,208      เสยีง   (  99.9822 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย              0       เสยีง   (    0.0000 %)   

 งดออกเสยีง        8,102     เสยีง   (    0.0178 %)     

 บตัรเสยี                 0 เสยีง   (    0.0000 %)     

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 

ดร.อภิสิทธิ์  อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดร้ายงานผลของ          

การด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 เปรียบเทยีบกบัปี 2563 ดงันี้  

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

                    2564            2563     เปลี่ยนแปลง %  

เบี้ยประกนัภยัรบั 24,511.0 22,858.2 7.2 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั 

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

 

645.9 

988.5 

40.8 

 

2,873.1 

984.3 

39.3 

(77.5) 

0.4 

3.8 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการรบัประกนัภยั (383.4) 1,849.5 (120.7) 

รายไดสุ้ทธิจากการลงทนุ 1,498.3 1,360.6 10.1 

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,114.9 3,210.1 (65.3) 

หกั ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 59.0 504.5 (88.3) 

ก าไรสุทธิ 1,055.9 2,705.6 (61.0) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 9.92 25.41 (61.0) 

 

ดร.อภิสิทธิ์  อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า                

ในปี 2564 บริษทัฯ มีเบื้ยประกนัภยัรบัเพิ่มขึ้นและยงัสามารถท าก าไรจากการรบัประกนัภยัประเภทต่างๆ ไดสู้งขึ้น 

โดยเฉพาะจากการรบัประกนัภยัยานยนต ์แต่ในส่วนของการรบัประกนัภยัเบด็เตลด็ โดยเฉพาะจากการรบัประภยัภยั          

โควดิ-19 ซึง่มกีารแพร่ระบาดและมอีตัราการตดิเชื้อที่ค่อนขา้งสูง ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งชดใชค่้าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่ลูกคา้

ผูเ้อาประกนัภยัค่อนขา้งมาก จงึส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท าใหใ้นปี 2564 บริษทัฯ ขาดทนุสุทธิจาก

การรบัประกนัภยัโควิด-19 จ านวน 3,194.5 ลา้นบาท และเมื่อน าก าไร (ขาดทุน) จากการรบัประกนัภยั หกัค่าใชจ้่าย    

ท ัง้หมดแลว้ จงึท าใหบ้ริษทัฯ ขาดทนุสุทธิจากการรบัประกนัภยัจ านวน 383.4 ลา้นบาท  
 

ทัง้นี้  ก าไร (ขาดทุน) จากการรบัประกนัภยัหลงัหกัค่าใชจ้่ายสมทบส าหรบัการประกนัภยัในแต่ละประเภท         

ในรอบปี 2564 เปรียบเทยีบกบัปี 2563 ปรากฏตามรายละเอยีดดงันี้  
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 เปลี่ยนแปลง (%) 

เบี้ยประกนัภยัรบั 24,511.0 22,858.2 7.2 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั  

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

อคัคีภยั 

ตวัเรือ 

สนิคา้ 

ยานยนต ์

เบด็เตลด็-NON COVID-19 

เบด็เตลด็-COVID-19 

 

 

202.7 

11.7 

146.8 

2,013.2 

1,466.0 

(3,194.5) 

 

 

466.1 

10.1 

113.7 

725.1 

1,482.7 

75.4 

 

 

(56.5) 

15.8 

29.1 

177.6 

(1.1) 

(4,336.7) 

รวม 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

645.9 

(988.5) 

(40.8) 

2,873.1 

(984.3) 

(39.3) 

(77.5) 

0.4 

3.8 

รวม ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการรบัประกนัภยั (383.4) 1,849.5 (120.7) 

 

ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ยงัไดร้ายงานถงึสถานการณ์การการรบัประกนัภยัโควดิ-19 ใหแ้ก่ที่ประชุมทราบ

เพิม่เตมิ ดงันี้  
 

ในปี 2564 บริษทัฯ ไดร้บัประกนัภยัโควดิ-19 ซึง่มกี าหนดระยะเวลาความคุม้ครองเป็นเวลา 12 เดอืน และจะ

ทยอยครบก าหนดอายุกรมธรรมใ์นปี 2565 โดยในช่วงสิ้นเดือนเมษายน 2565 จ านวนกรมธรรมท์ี่มผีลบงัคบัจะลดลง

จากจ านวน 1,172,374 ฉบบั เหลอืจ านวน 477,124 ฉบบัในเดอืนพฤษภาคม 2565  
 

อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบขอ้มูลการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากสดัส่วน              

ผูต้ิดเชื้อที่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนมายงับริษทัฯ ต่อจ านวนประชากรที่ติดเชื้อท ัง้หมดตามขอ้มูลของกระทรวง

สาธารณสุข (Hit Rate) ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 3.4 ในขณะที่ขอ้มูลตัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม ถงึวนัที่ 20 เมษายน 2565 มอีตัรา Hit Rate เท่ากบัรอ้ยละ 10.5 ซึ่งเป็นอตัราที่ค่อนขา้งสูง เนื่องจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยงัคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการกลายพนัธุข์องโคโรน่าไวรสัเป็นสายพนัธุโ์อมคิรอนที่     

ติดเชื้อไดง้่ายและไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมประกนัภยัมีความกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

โดยเฉพาะการรบัประกนัภยัโควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ” ที่ผูเ้อาประกนัภยัมุ่งประสงคใ์หม้ีการติดเชื้อเพื่อเรียกรอ้ง           

ค่าสนิไหมทดแทน  
 

ส าหรบัขอ้มูลในส่วนของวงเงนิค่าสนิไหมทดแทนเฉลี่ยต่อราย ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2564 เป็นจ านวนเงนิ 53,000 บาทต่อราย ในขณะทีว่งเงนิค่าสนิไหมทดแทนเฉลีย่ต่อราย ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที่ 

20 เมษายน 2565 เป็นจ านวนเงนิ 40,300 บาทต่อราย เนื่องจาก ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากสายพนัธุโ์อมิครอน

ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัวคัซนีแลว้มอีาการนอ้ยลง ท าใหค่้ารกัษาพยาบาลลดลง ประกอบกบักลุ่มผูป่้วยที่รกัษาตวัแบบ Home 

Isolation ก็อาจจะไม่มกีารเบกิค่ารกัษาพยาบาล ซึ่งแตกต่างจากปี 2564 ที่มกีารเขา้รบัการรกัษาท ัง้ในโรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลสนาม 
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ส าหรบัค่าสินไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัโควิด-19 ในส่วนของบริษทัฯ ในปี 2564 บริษทัฯ ไดช้ดใช ้          

ค่าสินไหมทดแทน (Gross Incurred Loss) เป็นจ านวนเงนิ 3,726 ลา้นบาท โดยในปี 2565 บริษทัฯ ไดป้ระมาณการ     

ค่าสินไหมทดแทนไว ้โดยในส่วนที่เป็น Gross Incurred Loss จะอยู่ที่ระหว่าง 9,000 ถึง 10,000 ลา้นบาท และเมื่อ

ค านวณเป็น Net Incurred Loss แลว้ ค่าสนิไหมทดแทนที่บริษทัฯ จะตอ้งรบัผดิชอบจะอยู่ที่ระหว่าง 8,280 ถงึ 9,200 

ลา้นบาท ท ัง้นี้  หากพิจารณาถึงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของ     

บริษทัฯ ซึง่อยู่ทีร่ะหว่างรอ้ยละ 192.2 ถงึ รอ้ยละ 189.7 ยงัอยู่ในอตัราที่สูงกว่าอตัราข ัน้ต า่ที่ส  านกังาน คปภ. ก าหนดไว ้

ที่รอ้ยละ 140 จึงถอืว่าสถานะทางการเงนิของบริษทัฯ ยงัมคีวามเขม้แข็งเพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อความม ัน่คง

ของบริษทัฯ แต่อย่างใด 

นอกจากนี้  ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดร้ายงานต่อ 

ทีป่ระชมุถงึผลการปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ว่า บริษทัฯ 

ไดย้ึดม ัน่ในการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่อย่างเคร่งครดั และมุ่งม ัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

ถูกตอ้ง เป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีโดยไดก้ าหนดแนวปฏบิตัเิรื่องการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ไวใ้น

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษทัฯ เพื่อใหก้รรมการและพนกังานยึดถือปฏิบตัิ  ซึ่งในปี 2564 

บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมความรูใ้หแ้ก่พนกังาน เพื่อปลูกฝงัและเนน้การปฏบิตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่

อย่างเคร่งรดั รวมถงึก าหนดมาตรการเพิ่มเติมดา้นการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ นอกจากนี้ยงั

จดัใหม้กีารประเมนิผล  ก ากบัดูแล  และติดตามการปฏบิตัิอย่างสม า่เสมอ นอกจากนี้  การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ที่บริษทัฯไดร้บัการรบัรองครบก าหนดในวนัที่ 21 สงิหาคม 2564  

บริษทัฯ ไดร้บัการรบัรองต่ออายุอกี 3 ปี ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2567 

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564     

ปรากฏว่าไม่มคี าถาม ซึง่บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดใ้นช่วงทา้ยของการประชมุ ดงันัน้       

ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 

มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงาน

ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564       

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการ               

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัรายละเอยีดปรากฏในหนา้ 161-245 ของรายงานประจ าปี 2564 หรือแบบ 

56-1 One Report ทีไ่ดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  
 

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จของบริษทัฯ ปรากฏว่าไม่มคี าถาม ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 
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มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม

เพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่3 ดงันี้  

 

ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 3: 

 เหน็ดว้ย     45,567,308         เสยีง   ( 100.0000 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย             0          เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง            2   เสยีง   (   0.0000 %)   

 บตัรเสยี                0   เสยีง   (   0.0000 %)  

 
 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมติัการจา่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงั     

หกัค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้1,055,881,548.- บาท ก าไรเบด็เสร็จอื่นส าหรบัปีที่จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ในภายหลงั 23,449,517.- บาท และก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา 4,734,293,909.- บาท รวมเป็นก าไรสะสม    

ก่อนการจดัสรร 5,813,624,974.- บาท  

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิใหจ้ดัสรรเงนิก าไร    

โดยจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 106,470,000 หุน้ ในอตัรา

หุน้ละ 15 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละจากก าไรสะสมของบริษ ัทฯ รวมเป็นเงินท ัง้สิ้น 

1,597,050,000.- บาท โดยคณะกรรมการไดอ้นุมตัิใหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ 3 คร ัง้ เป็นเงนิหุน้ละ 10 บาท 

จงึคงเหลอืจ่ายเงนิปนัผลครัง้สุดทา้ยหุน้ละ 5 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรก าไรดงันี้          

                                                                                  หน่วย : พนับาท                                   

   2564  2563 

เงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่1 ในอตัรา 3.50 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 372,644 319,410  

เงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่2 ในอตัรา 3.50 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 372,644 319,410 

เงนิปนัผลระหว่างกาลครัง้ที ่3 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,409 319,410 

เงนิปนัผลครัง้สุดทา้ย ในอตัรา 5 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 532,350 638,820 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี - 36,818 

ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 4,216,578 4,734,291 

รวม 5,813,625 6,368,159 

 

โดยบริษทัฯ ก าหนดใหว้นัที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิใน   

การเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี คร ัง้ที่ 29 และสิทธิในการรบัเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผล       

คร ัง้สุดทา้ยประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท์ี ่6 พฤษภาคม 2565 
 

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปนัผลและการจดัสรรก าไรประจ าปี 

2564 ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
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มติท่ีประชุม: ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลและจดัสรรก าไร ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงสรุปผลการนบัคะแนนเสยีง    

ในวาระที ่4 ได ้ดงันี้ 
 

ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 4: 

 เหน็ดว้ย     45,567,308         เสยีง   ( 100.0000 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย            2         เสยีง   (   0.0000 %)   

 งดออกเสยีง           0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 บตัรเสยี               0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 

วาระท่ี 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการ

อิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นหนึ่งในกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ

ประธานจึงไดม้อบหมายใหน้ายสุวรรณ แทนสถิตย ์กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา        

เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระที ่5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และวาระที ่6 

พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 ตามล าดบั 

นายสุวรรณ แทนสถติย ์กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดร้ายงานต่อที่ประชมุ

ว่า ปจัจบุนัคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิ้น 11 ท่าน และในการประชมุสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ 

กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งในอตัราหนึ่งในสาม ท ัง้นี้  กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว อาจไดร้บั

เลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้โดยในปีนี้มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

(1) ดร.อภสิทิธิ์     อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

(2) นายช.นนัท ์    เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

(3) นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

(4) ม.ร.ว.ศุภดศิ    ดศิกุล    กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบริษทัฯ ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอ

วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ผ่าน

ทางเว็บไซต ์ของบริษทัฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนัน้ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใด เสนอวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณารายชื่อบุคคลทัง้หมดที่ไดผ้่ าน

กระบวนการสรรหาและกล ัน่กรองคุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได ้

พจิารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัถงึคุณสมบตัิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม 

ประวตัิการท างานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบตัิงานแลว้เห็นว่า กรรมการที่ค รบวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่               

(1) นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์(2) นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ และ (3) ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล มคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

ซึง่สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 
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  ท ัง้นี้  กรรมการอิสระท ัง้ 3 ท่าน ดงักล่าวไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยท่านไดน้ า

ประสบการณ์ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยุทธแ์ละการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ เป็นอย่างดี ส าหรบักรรมการอีก 1 ท่าน ไดแ้ก่ ดร. อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ท่านเป็นกรรมการที่มคีวามรู ้

ความเชี่ยวชาญ รวมถงึประวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่ว โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตเิป็นรายบคุคล  
 

จากนัน้ นายสุวรรณ แทนสถติย ์ไดป้ระกาศชื่อบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงมติเป็น

รายบคุคล จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงเพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบริษทัเป็นรายบคุคล ไดด้งันี้ 
 

1. ดร. อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสียงของ  ดร. อภิสิทธิ์             

อนนัตนาถรตัน ไดด้งันี้  

 เหน็ดว้ย      45,565,308       เสยีง    (99.9956 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย              2 เสยีง    ( 0.0000 %)    

 งดออกเสยีง        2,000     เสยีง    ( 0.0044 %)  

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  
 

2.  นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายช.นนัท์       

เพช็ญไพศิษฏ ์ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย      45,564,954 เสยีง    (99.9948 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย            356       เสยีง    ( 0.0008 %)    

 งดออกเสยีง        2,000      เสยีง    ( 0.0044 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)     
 

3.  นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้ ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของนายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ 

ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย      45,564,954        เสยีง    (99.9948 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย            356        เสยีง    ( 0.0008 %)    

 งดออกเสยีง        2,000        เสยีง    ( 0.0044 %) 

 บตัรเสยี                 0      เสยีง    ( 0.0000 %)  
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4.  หม่อมราชวงศศ์ุภดศิ ดศิกุล กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

ในระหว่างนี้  ไม่มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสียงของหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ 

ดศิกุล ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย     45,564,954         เสยีง    (99.9948 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย           356       เสยีง    ( 0.0008 %)    

 งดออกเสยีง        2,000        เสยีง    ( 0.0044 %) 

 บตัรเสยี                 0     เสยีง    ( 0.0000 %)  

 
มติท่ีประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงขา้งมากมีมติใหก้รรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน        

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

(1) ดร.อภสิทิธิ์      อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

(2) นายช. นนัท ์     เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

(3) นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

(4) ม.ร.ว.ศุภดศิ    ดศิกุล    กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

ดงันัน้ คณะกรรมการของบริษทัฯ 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. หม่อมราชวงศศ์ุภดศิ ดศิกุล กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

7. นายสุวรรณ      แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นางณินทริา       โสภณพนิช กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

9. นายพนสั        ธีรวณิชยก์ุล กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาล 

10. นายซาโตรุ โอกุระ กรรมการอสิระ  

11. ดร.อภสิทิธิ์       อนนัตนาถรตัน         ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

 

วาระท่ี 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสุวรรณ แทนสถติย ์กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 
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วาระท่ี 6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสุวรรณ แทนสถติย ์กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 

นายสุวรรณ แทนสถติย ์กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมตัิค่าตอบแทน

กรรมการส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจ ัดสรรแลว้เป็นจ านวนเงินที่ใชจ้ริง 14,550 ,000.- บาท               

ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในหนา้ 106-107 ของรายงานประจ าปี 2564 หรือแบบ 56-1 One Report 

ในปี 2565 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาเปรียบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ และ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกนัหรือที่มขีนาดและผลประกอบการ

ใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นชอบค่า ตอบแทน

กรรมการรายปีส าหรบัปี 2565 เป็นการจ่ายในรูปของตวัเงนิ รวมเป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท (เท่ากบั

ปี 2564 ที่ผ่านมา) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด พรอ้มกบัมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าวต่อไป โดยมีหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียด      

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชมุ ดงันี้ 

หน่วย : บาท 

                                              ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชมุ/คน/ปี         แบ่งจ่ายรายไตรมาส 

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

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

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

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา                    100,000.-         - 

- กรรมการธรรมาภบิาล                                        100,000.-         -  
 

ทัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ที่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง      

เหน็ดว้ยไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ       

จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถามเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 ปรากฏว่า

ไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมมีติโดยคะแนนเสยีงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงที่มาประชุมเห็นดว้ยใหจ้่าย

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษทั ส าหรบัปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 16,000,000.- บาท และ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรต่อไป ท ัง้นี้ ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุ

เพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่6 ได ้ดงันี้ 

ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 6: 

 เหน็ดว้ย       41,960,615       เสยีง   (  92.0849 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย          4,002        เสยีง   (   0.0088 %)   

 งดออกเสยีง    3,602,693         เสยีง   (   7.9063 %)   

 บตัรเสยี                  0         เสยีง   (   0.0000 %)   

เอกสารสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 1 
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หมายเหตุ: ในการนบัคะแนนวาระที่ 6 ยงัมไิดห้กัจ านวนหุน้ของผูม้สี่วนไดเ้สยี ซี่งหลงัจากหกัจ านวนหุน้ของ   

ผูม้ีส่วนไดเ้สียจ านวน 2,869,593 เสียงแลว้ จึงท าใหผ้ลการนบัคะแนนเสียงปรากฏตามที่ระบุไวข้า้งตน้ ท ัง้นี้  มิไดท้ า

ใหผ้ลการลงมตขิองทีป่ระชมุเปลีย่นแปลงไปแต่อย่างใด 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 
 

นายกองเอก เปล่งศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อ             

ที่ประชุมว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดผ้่านการพิจารณาแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 28 ใหเ้ป็น

ผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ซึง่บดันี้ ครบก าหนดเวลาแลว้ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2565 โดยเสนอใหบุ้คคลของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัรายนาม

ต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 
 

1) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรือ 

2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรือ 

3) นางสาวณริศรา   ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 
 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้
 

นอกจากนี้ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 2,920,000.- 

บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 ปี 2565 ปี 2564 เพิม่ขึ้น % 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบริษทัฯ สิ้นสุดวนัที่              

    31 ธนัวาคม 2565 1,500,000 1,460,000 40,000 

 

2.7 

2. ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษทัฯ สิ้นสุดวนัที ่     

   31 มนีาคม 30 มถินุายน และ 30 กนัยายน (รวม 3 ไตรมาส) 780,000 750,000 30,000 

 

4.0 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง  

  (30 มถินุายน 2565) 160,000 160,000 - 

 

- 

4. ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสี่ยง   

   (31 ธนัวาคม 2565) 

 

480,000 

 

480,000 

 

- 

 

- 

5. ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี - - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,920,000 2,850,000 70,000 2.5 

 

  

หน่วย : บาท 
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  คณะกรรมการตรวจสอบและผูอ้ านวยการผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานดา้นบญัชีและการเงิน ไดพ้ิจารณา

ภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2564 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัชีอื่นๆ แลว้              

เห็นว่า บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัที่มีชื่อ เสียงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลมาโดยตลอด รวมถึง       

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัประกนัวินาศภยัอีกหลายแห่ง ท ัง้ยงัไม่มีความสมัพนัธ์  และ/หรือ      

ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยว ขอ้งกบับุคคลดงักล่าว        

ซึ่งค่าสอบบญัชีที่เสนอมาในปี 2565 จ านวน 2,920,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 70,000 บาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.5 
 

  จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2565 ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากแต่งตัง้ใหบุ้คคลของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั       

ดงัรายนามต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 

1) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 และ/หรือ 

2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรือ 

3) นางสาวณริศรา   ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 

 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา          

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 2,920,000.- บาท 
 

ทัง้นี้ ระหว่างการประชมุในวาระที ่8 ไม่มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่7 ได ้

ดงันี้ 

ผลการนับคะแนนเสยีงในวาระท่ี 8 : 

 เหน็ดว้ย     45,426,408         เสยีง   ( 99.6908 %)     

 ไม่เหน็ดว้ย       96,602         เสยีง   (   0.2120 %)   

 งดออกเสยีง      44,300        เสยีง   (   0.0972 %)   

 บตัรเสยี                0        เสยีง   (   0.0000 %)   

 
วาระท่ี 8 พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

ประธานไดส้อบถามที่ประชมุว่าจะมผูีใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ เพือ่พจิารณาหรือไม่  
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้             

คร ัง้ที ่29 นี้ ไดด้ าเนินการมาครบทุกระเบยีบวาระแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ ได ้ 
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1. คุณจฬุาลกัษณ์ กุลกฤษฎา ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถาม ดงันี้  

  1.1 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัการ Loss Ratio ในส่วนของประกนัอ ัคคีภยั              

ทีเ่พิม่ขึ้นเป็นเท่าตวัทกุปีอย่างไร 

ดร.อภิสิทธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

บริษทัฯ มีการติดตามความความเสียหายจากการรบัประกนัอคัคีภยัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการ

เปลีย่นแปลงของสภาพอากาศท าใหเ้กิดลมพายุทีม่คีวามรุนแรงในหลายพื้นที ่ส่งผลใหท้รพัยส์นิเสยีหายและไดร้บัความ

คุม้ครองภายใตก้รมธรรมอ์คัคีภยั ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดท้ดลองท า Risk Model ที่เกี่ยวกบัร่องลม แต่ยงัไม่มคีวามแม่นย า

เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีการจดัท า Risk Accumulation เพื่อบริหารจดัการไม่ใหพ้ื้นที่มีความเสี่ยงภยั

สะสมมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นภยัลมพายุ หรือ ภยัน า้ท่วม รวมทัง้ยงัไดม้กีารจดัท า War Room Management เพือ่เฝ้า

ติดตามความเสี่ยงภยัในดา้นต่างๆ ตลอดจนจดัใหม้วีศิวกรท าการส ารวจและประเมนิความเสี่ยงภยั พรอ้มจดัท า Risk 

Signification และ Risk Recommendation ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเพื่อป้องกนัความเสี่ยงภยั รวมถึงการพิจารณา

จ ากดัวงเงนิความรบัผดิส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัทีอ่าจมคีวามเสีย่งสูง   

  1.2 บริษทัฯ มนีโยบายทีจ่ะแตกพารเ์พือ่เพิม่สภาพคลอ่งของการซื้อ-ขายหุน้ของบริษทัฯ หรือไม่ 

       นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบายดงักล่าว 

เนื่องจากการแตกพาร์จะท าใหร้าคาหุน้ของบริษทัฯ ลดลง และกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 

บริษทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเพิม่สภาพคลอ่งอีกทางหนึ่งในรูปแบบของการจ่ายหุน้ปนัผล ซึง่เคยด าเนินการเมือ่ 10 ปีก่อน แต่

ท ัง้นี้จะตอ้งพจิารณาจากผลด าเนินการของบริษทัฯ อกีระยะหนึ่ง 

           2. คุุณจฑุาพร เลศิมณีทรพัย ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถาม ดงันี้ 

 2.1 บริษทัฯ ไดร้บัประโยชน์จากการที่ธุรกิจประกนัภยัหลายรายประสบปญัหาจากสถานการณ์โควดิ -19

หรือไม่ อย่างไร 

   ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถร ัตน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้ แจงต่อ                

ที่ประชุมว่า กรณีที่บริษทัประกนัภยับางแห่งประสบปญัหาจากสถานการณ์โควิด-19 หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต งานที่

บริษทัประกนัภยัแห่งนัน้รบัไวก้็จะถูกกระจายไปยงับริษทัที่เหลืออยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มโอกาสใน       

การรบัประกนัภยั และเป็นการผลกัดนัใหบ้ริษทัประกนัภยัทีเ่หลอือยู่มแีนวโนม้ทีเ่ตบิโตขึ้น 

 2.2 บริษ ัทมีการตั้งส ารองค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการร ับประกันภยัโควิด-19 ล่วงหนา้หรือไม่ อย่างไร       

      ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชี้ แจงต่อ                 

ที่ประชุมว่า บริษทัฯ มกีารตัง้วงเงนิ IBNR (Incurred But Not Reported) เพื่อรองรบักรณีที่ลูกคา้ติดเชื้อแต่ยงัไม่ได ้

เรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน เนื่องจากจะตอ้งรอออกจากโรงพยาบาล หรือรอรกัษาตวัใหห้ายก่อน ทัง้นี้  ณ สิ้นปี 2564 

บริษทัฯ ไดเ้ปรียบเทียบค่า UPR (Unearned Premium Reserve) กบัค่า URR (Unexpired Risk Reserve) แลว้ 

พบว่าค่า UPR มากกว่าค่า URR ดงันัน้ บริษทัฯ จึงไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งตัง้ส ารองค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการรบัประกนัภยั   

โควดิ-19 เพิม่เตมิแต่อย่างใด 
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 2.3 แนวโนม้ธุรกิจประกนัภยัในปีนี้ เป็นอย่างไร  

 ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้ แจงต่อ              

ทีป่ระชมุว่า แนวโนม้การเตบิโตของธุรกิจประกนัภยัอาจลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทีไ่ม่ดนีกั แต่ส่วนทีจ่ะผลกัดนัให ้

เติบโตได ้คือ เบี้ยประกนัภยัทรพัยส์ิน เพราะภยัธรรมชาตินัน้สามารถเกิดขึ้นไดท้ ัว่โลก และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา     

บริษทัรบัประกนัภยัต่อ (Reinsurance) ไดม้กีารปรบัเพิ่มเบี้ยประกนัภยัทรพัยส์นิ รวมถงึแนวโนม้การปรบัตวัเพิ่มขึ้น

ของเบี้ยประกนัภยัประเภทต่างๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19  

 

 3. คุณจณตัว ์สุชาโต ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่า ในปี 2565 บริษทัฯ ยงัเหลอืค่าเสยีหายจากการเรียกรอ้ง

ค่าสินไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยั Covid-19 เท่าไหร่ และเป็นไปไดห้รือไม่ที่ความเสียหายจะไปถึง 10,000      

ลา้นบาท และคิดว่าบริษทัฯ จะเสยีหายประมาณเท่าไหร่ และจะตอ้งเพิม่ทนุหรือไม่  

   ดร.อภิสิทธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

บริษทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิสถานการณ์จากจ านวนผูต้ดิเชื้อในแต่ละวนั ซึง่จ านวนผูต้ดิเชื้อสูงสุดต่อวนัอยู่ที่วนัละ 

25,000 ราย ดงันัน้ จึงคาดการณ์ว่า จ านวนผูต้ิดเชื้อโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณวนัละ 20,000 ราย ประมาณการความ

เสียหายอยู่ที่ประมาณ 10,000 ลา้นบาท แต่กรณีดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงนิและความม ัน่คงของ

บริษ ัทฯ แต่อย่างใด  (โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากวาระที่  2 ร ับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ                    

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564) 
 

 4. คุณสุกลัยา รตันประภาพร ไดส้อบถามว่า ความเสียหายจากการเอาประกนัภยัที่เกี่ยวขอ้งกบัโควิด-19     

คาดว่าจะถูกบนัทกึในงบการเงนิไตรมาสใดเป็นไตรมาสสุดทา้ย  

    ดร.อภิสิทธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า      

เมื่อพิจารณาจากจ านวนกรมธรรมท์ี่ยงัมีผลบงัคับซึ่งก าลงัทยอยครบก าหนดเป็นจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 90 ณ                 

สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 แลว้ คาดว่าความเสียหายจากการเอาประกนัภยัที่เกี่ยวขอ้งกบัโควิด -19 จะถูกบนัทึกใน              

งบการเงนิไตรมาสที ่1/2565 และต่อเนื่องไปยงัไตรมาสที ่2/2565 เป็นไตรมาสสุดทา้ย 

 

 5. คุณสมชาย รงัสสีกลสวสัดิ์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้สอบถาม ดงันี้  

 5.1 บริษทัฯ มผีลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีจ่ะน ามาชดเชยความเสยีหายจากการรบัประกนัภยัโควดิ-19 หรือไม ่ 

 ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชี้ แจงต่อ                     

ที่ประชุมว่า ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑข์องบริษทัฯ พยายามคิดคน้และพฒันาผลติภณัฑท์ี่ตอบโจทยก์ารใชช้ีวิตของผูค้น    

ในยุคปจัจุบนัอยู่เสมอ เช่น การรบัประกนัภยัจากการซื้อของออนไลน์ การรบัประกนัภยัไซเบอร ์การรบัประกนัภยัที่     

เกิดจากการละเมดิขอ้มลูส่วนบคุคล และการรบัประกนัภยัรถยนต ์EV เป็นตน้  

 5.2 ส าหรบัเงนิปนัผลในปี 2565 จะมโีอกาสจ่ายมากว่าปี 2564 หรือไม ่เป็นจ านวนเท่าใด  

 นายช ัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้ แจงต่อที่ประชุม ว่า ทางบริษ ัทฯ จะพิจารณาจาก

ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผล โดยอตัราเงนิปนัผลในปี 2565 น่าจะไม่ต่างจากปี 2564 
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6. คุณราตรี วิศิษฏส์ุรวงศ์ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนและ           

เบี้ยประชมุของคณะกรรมการบริษทั เป็นค่าตอบแทนรายเดอืน หรือเบี้ยประชมุต่อคร ัง้ อย่างไร 

    นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์เลขานุการบริษทั ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนและ                        

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษทั โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส (โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากวาระที่ 6 พิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565) 

 7. คุณรกัชยั ผาสุพงษ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่า บริษทัฯ มแีผนปรบัเปลีย่นโครงสรา้งบริษทัเป็น Holding 

Company หรือไม ่  

    ดร.อภิสิทธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละเป็นช่วงเริ่มตน้ของการศึกษาเพือ่ขยายธุรกิจต่างๆ ในอนาคต 

 8. คุณปริญญา เธียรวร ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามถงึความเป็นไปไดใ้นการควบรวมกิจการระหว่าง BLA และ 

BKI และตัง้เป็น Holding Company  

   ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยงัไม่มี

การศึกษาขอ้มลูในเรื่องดงักลา่วแต่อย่างใด 

 9. คุณสมชาย รงัสสีกลสวสัดิ์ ผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามถงึสาเหตทุีม่กีารเพิม่ค่าสอบบญัชจีากปีทีผ่่านมา 

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

การเพิม่ค่าสอบบญัช ีในปี 2565 เป็นการปรบัเพิม่ตามอตัราเงนิเฟ้อเป็นหลกั โดยในปี 2564 ทีผ่่านมา มไิดม้กีารปรบัขึ้น

ค่าสอบบญัชแีต่อย่างใด 
 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านที่ไดเ้ขา้ร่วม

ประชมุ 
 

ดงันัน้ สรุปจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 37 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 81 ราย รวมทัง้สิ้น 

118 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ ัง้สิ้น 45,567,310 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 42.7983 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

(จ านวน 106,470,000.- หุน้) 

 

เลกิประชมุเวลา 15.40 น. 

      
    

 

                 (นายชยั โสภณพนิช) 

        ประธานในทีป่ระชมุ 

 

 
  (นางศรีจติรา ประโมจนีย)์  

       เลขานุการบริษทั 

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

พรอ้มงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3) 

1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 

 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 

(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในการจดัเก็บเอกสารและ

สามารถเปิดดูขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวนโ์หลดผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 
 

1) สแกน QR Code โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 

 
 

 

   

 

ส าหรบัระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทม์อืถอื 

2. สแกนทีส่ญัลกัษณ์ QR Code (ตามรูปดา้นบน) 

 3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) ดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้ เพือ่ดูขอ้มลู 

    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 
 

หมายเหต:ุ กรณีทีไ่ม่มขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) บนโทรศพัทม์อืถอื ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน 

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

ส าหรบัระบบ (Android) 

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

2. สแกนทีส่ญัลกัษณ์ QR Code (ตามรูปดา้นบน) แลว้กด Open เพือ่ดูขอ้มลู 

   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 

     2)  เว็บไซตบ์ริษทัฯ 

ผูถ้อืหุน้สามารถเปิดดูแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 

และรายงานประจ าปียอ้นหลงั 5 ปี ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที ่

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

QR Code 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 

http://www.bangkokinsurance.com/investor/annual-report
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2. สรุปสาระส าคญัของงบการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 

เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในการศึกษาวิเคราะหข์อ้มูล บริษทัฯ จึงสรุปสาระส าคญัของ           

งบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ดงันี้  
 

                     หน่วย : พนับาท 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 เปลี่ยนแปลง รอ้ยละ 

สนิทรพัย ์ 71,534,946 63,499,849 8,035,097 12.7 

หน้ีสนิ 39,372,493 30,681,749 8,690,744 28.3 

สว่นของเจา้ของ 32,162,453 32,818,100 (655,647) (2.0) 

รายได ้

- รายไดจ้ากการรบัประกนัภยั 

- รายไดจ้ากการลงทนุ 

- ก าไรจากเงนิลงทนุ 

- สว่นแบ่งก าไรในบริษัทร่วมภายใตว้ิธีสว่นไดเ้สีย 

- รายไดอ้ืน่ ๆ  

รวม  

 

17,755,271 

1,022,769 

5,108,746 

52,321 

175,769 

24,114,876 

 

16,854,244 

1,052,973 

313,908 

20,427 

204,249 

18,445,801 

 

901,027 

(30,204) 

4,794,838 

31,894 

(28,480) 

5,669,075 

 

5.3 

(2.9) 

1,527.5 

156.1 

(13.9) 

30.7 

ค่าใชจ้า่ย 

- ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยั * 

- ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 

- ค่าใชจ้า่ยลงทนุ 

- ตน้ทนุทางการเงนิ 

- ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น 

รวม 

 

23,622,740 

1,090,498 

97,157 

41,884 

7,798 

24,860,077 

 

16,208,288 

988,510 

89,027 

40,831 

4,284 

17,330,940 

 

7,414,452 

101,988 

8,130 

1,053 

3,514 

7,529,137 

 

45.7 

10.3 

9.1 

2.6 

82.0 

43.4 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิก่อนค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (745,201) 1,114,861 (1,860,062) (166.8) 

บวก (หกั): รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ 106,823 (58,979) 165,802 (281.1) 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (638,378) 1,055,882 (1,694,260) (160.5) 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) (6.00) 9.92 (15.92) (160.5) 

 

หมายเหต ุ * รายการค่าใชจ้่ายเงนิสมทบรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยั 
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รายละเอยีดการจา่ยเงินปนัผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอตัราการจา่ยเงินปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี 

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 4) 
 

รายละเอยีดการจา่ยเงินปนัผลเปรียบเทียบ 3 ปี  
 

              หน่วย: ลา้นบาท  

      ปี 2565            ปี 2564           ปี 2563          

1. ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (638.4) 1,055.9 2,705.6 

2. จ านวนหุน้ทีจ่่ายเงนิปนัผลประจ าปี (ลา้นหุน้) 106.47 106.47 106.47 

3. ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท) * (6.00) 9.92 25.41 

4. เงนิปนัผลประจ าปี (บาท:หุน้)   15.50 15 15 

5. รวมเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิ้น  1,650.3 1,597.1 1,597.1 

6. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล  

   (เปรียบเทยีบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ 

(258.5) 151.3 59.0 

 

หมายเหต ุ * ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้สามญั 
 

 

อตัราการจา่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี 

                                                                                                      หน่วย: บาท/หุน้ 

การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ท่ี / ปี 

เงนิปนัผล 

ประจ าปี 

เงนิปนัผล รวม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

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 2564 3.5 3.5 3 5 15 

30/2566 (คร ัง้นี้ ) 2565 3.5 3.5 3.5 5 15.5* 

 

หมายเหต*ุ การพจิารณาจ่ายเงนิปนัผล (คร ัง้สุดทา้ย) ประจ าปี 2565 จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  
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ค านิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว ้ซึ่งเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงัต่อไปนี้ 

 

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญ มีทกัษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ            

มีความเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ พรอ้มที่จะ

แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเรื่องต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ               

เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้หรือผูม้สี่วนไดเ้สยี สามารถอุทศิเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทัไดอ้ย่างเต็มที่ 

โดยกรรมการอิสระจะตอ้งเป็นกรรมการที่ไม่มธุีรกิจหรือการงานใดอนัเกี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ อนัอาจมผีลกระทบต่อการ

ตดัสนิใจโดยอสิระของตน และจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย      

บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ท ัง้นี้  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งนิเดือนประจ า หรือ             

ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือของ        

ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ทัง้นี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น              

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจ

ควบคุม หรือบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

 

(4) ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจที่มมีูลค่ารายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธิ หรือ

ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่ากบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้         

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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ค านิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ (ต่อ) 

 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ          

ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มี

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ            

สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย      

บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ           

ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้       

 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ                  

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนียักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีน ัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษา                   

ที่รบัเงนิเดือนประจ า หรือถอืหุน้รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี

สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ 
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ประวติัของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ               

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5) 
 
 

คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่งพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ่ง โดยมรีายนามดงันี้ 

1. นายกองเอก เปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั     กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

2. นายสุวรรณ แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและ 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

3. นายพนสั    ธีรวณิชยก์ุล            กรรมการและ 

  กรรมการธรรมาภบิาลและความยัง่ยนื (ต่อวาระ) 

 

ทัง้นี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มูลประวตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทัท ัง้  3 ท่าน 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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ประวติักรรมการที่เสนอใหด้ ารงต าแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5) 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั  442 หมู่บา้นผาสุกเกษม 4/1 ซอยพฒันาการ 63  

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  18 พฤศจกิายน 2485  อาย ุ    80 ปี 

สญัชาติ   ไทย    สถานภาพ  สมรส 

อาชีพ/ต าแหน่ง  ทีป่รึกษาอาวุโส  บริษทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีท างาน  บริษทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 

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

944 ถ.พระราม4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ประวติัการศึกษา/การอบรม 

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

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2535 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาศิลปศาสตร ์สถาบนัราชภฏัล าปาง พ.ศ. 2544 

- ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship 

    (AOTS) ประเทศญี่ปุ่ น 

- ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที ่1) พ.ศ. 2532 

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

 

 

นายกองเอก เปล่งศกัด์ิ ประกาศเภสชั 
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ประวติัการอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 าแหน่ง/ประสบการณ์การท างาน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- 16 พ.ย. 2548 - ปจัจบุนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

   บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

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

- พ.ศ. 2547 - 2548   กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

   บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- พ.ศ. 2542 - 2548   กรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

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

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

ต าแหน่งในบริษัท/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ก.ย. 2552 - ปจัจบุนั  นายกองเอก รองประธานมลูนิธิอาสารกัษาดนิแดน                  

ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์ 

- พ.ศ. 2544 - ปจัจบุนั   ทีป่รึกษา บมจ. ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์ 

- พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562   กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการปุ๋ย  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

- พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2544  รองประธานกรรมการ บมจ. ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์ 

- พ.ศ. 2521 - พ.ย. 2561  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

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

ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน)  

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

ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน)        

- พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2558   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

- พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2549   ประธานกรรมการกิตตมิศกัดิ์  

     บจก. เอเชยี แปซฟิิค โปแตช คอรป์อเรช ัน่  

- พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2548   ประธานกรรมการ บจก. เอม็ซ ีอนิดสัเทรียลเคมคิลั 
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ประวติัการด ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

* ต าแหน่ง 

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ   - กรรมการอสิระ ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ ก าหนด 

      (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2563) 

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่ 

    17 พฤศจกิายน 2563 และมผีลเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2563) 

- ต าแหน่งดา้นบริหาร  ไม่ม ี

* จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 24 ปี (ต ัง้แต่วนัที ่7 เมษายน 2542 - ปจัจบุนั) 

* การถอืหุน้ในบริษทัฯ  ไม่ม ี

* ขอ้พพิาททางกฎหมาย       ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

* การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน จ านวน  1  แห่ง ไดแ้ก่  

1. ทีป่รึกษาอาวุโส บริษทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน จ านวน  2  แห่ง ไดแ้ก่ 

1. นายกองเอก รองประธานมลูนิธิอาสารกัษาดนิแดนในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

2. ทีป่รึกษา บริษทั ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

* การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในกจิการอืน่ท่ีอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี

* ความสมัพนัธก์บักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษัทย่อย 

- ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กบักรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

* ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ บริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย 
- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
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* การเขา้ร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

การประชุม / ปี การเขา้ร่วมประชุม (คร ัง้) จ านวนครัง้ท่ีเชิญประชุม (คร ัง้) 

- คณะกรรมการบริษทั 

ปี 2563 

ปี 2564 

ปี 2565 

 

5 

7 

4 

 

5 

7 

4 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

           ปี 2563 

           ปี 2564 

           ปี 2565 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4                                                                    

- ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ 

           ปี 2563 

           ปี 2564 

           ปี 2565 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

- ผูถ้อืหุน้  

ครัง้ที ่27 (ปี 2563) 

ครัง้ที ่28 (ปี 2564) 

ครัง้ที ่29 (ปี 2565) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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ประวติักรรมการที่เสนอใหด้ ารงต าแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5) 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั  55/38 หมู่บา้นเมอืงทองธานีแจง้วฒันะ โครงการ 5 ซอย 5  

ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุี 11120  

วนั/เดือน/ปีเกดิ  1 พฤษภาคม 2487  อาย ุ  78 ปี 
สญัชาติ    ไทย   สถานภาพ สมรส 

อาชีพ/ต าแหน่ง  กรรมการในคณะกรรมการบริหารและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

สถานท่ีท างาน  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

   333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

ประวติัการศึกษา/การอบรม 

- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines 

- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas, Philippines 

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่355 

ประวติัการอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่63/2548 

 

 

 

 

 

นายสุวรรณ แทนสถติย ์
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ต าแหน่ง/ประสบการณ์การท างาน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- 16 พ.ย. 2548 - ปจัจบุนั  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

    บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- 26 เม.ย. 2548 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- 30 เม.ย. 2562 - ปจัจบุนั   กรรมการก ากบัความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

- พ.ศ. 2550 - ปจัจบุนั   กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

- ต.ค. 2549 - ปจัจบุนั   กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

- พ.ศ. 2545 - ปจัจบุนั   กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

    บมจ.ลลลิ พร็อพเพอรต์ี้ 

- พ.ศ. 2547 - เม.ย. 2562  กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

- พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2549  รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

- พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2539     ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

- พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2533     ผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   

 

ต าแหน่งในบริษัท/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- 23 ก.ค. 2563 - ปจัจบุนั   กรรมการ บจก. คลนิิเซอร ์

- พ.ศ. 2559 - ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ บริษทั บวัหลวงเวนเจอรส์ จ ากดั 

- พ.ศ. 2549 - ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสนิทรพัยท์ว ีจ ากดั 

 

ประวติัการด ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

* ต าแหน่ง 

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  - กรรมการอสิระ ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ ก าหนด  

  (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2563) 

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที่ 

  11 สงิหาคม 2565 และมผีลเมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2565) 

- ต าแหน่งดา้นบริหาร             ไม่ม ี

* จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  18 ปี (ต ัง้แต่วนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2548 - ปจัจบุนั) 

* การถอืหุน้ในบริษทัฯ  ไม่ม ี

* ขอ้พพิาททางกฎหมาย  ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
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* การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน จ านวน  2  แห่ง ไดแ้ก่  

   1. กรรมการในคณะกรรมการก ากบัความเสีย่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

        และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2. กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ลลลิ พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน จ านวน  3  แห่ง ไดแ้ก่  

1. กรรมการ บริษทั คลนิิเซอร ์จ ากดั 

2. ประธานกรรมการ บริษทั บวัหลวงเวนเจอรส์ จ ากดั 

3. ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสนิทรพัยท์ว ีจ ากดั 

* การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในกจิการอืน่ท่ีอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี

* ความสมัพนัธก์บักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษัทย่อย 

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบักรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

* ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ บริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย 

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ  
* การเขา้ร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

การประชุม / ปี การเขา้ร่วมประชุม (คร ัง้) จ านวนครัง้ท่ีเชิญประชุม (คร ัง้) 

- คณะกรรมการบริษทั  

  ปี 2563 

  ปี 2564 

  ปี 2565 

 

5 

7 

4 

 

5 

7 

4 

- คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

  ปี 2563 

  ปี 2564 

  ปี 2565 

 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

- ผูถ้อืหุน้ 

  คร ัง้ที ่27 (ปี 2563)  

  คร ัง้ที ่28 (ปี 2564) 

  คร ัง้ที ่29 (ปี 2565) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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ประวติักรรมการที่เสนอใหด้ ารงต าแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5) 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั  234/519 หมู่บา้นนนัทวนั-ศรีนครนิทร ์หมู่ที ่6 ต าบลบางเมอืง อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ     

                                จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  1 กรกฏาคม 2495  อาย ุ  70 ปี 

สญัชาติ    ไทย   สถานภาพ สมรส 

อาชีพ/ต าแหน่ง  กรรมการและกรรมการธรรมาภบิาลและความยัง่ยนื 

สถานท่ีท างาน  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

   25 อาคารกรงุเทพประกนัภยั ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

ประวติัการศึกษา/การอบรม  

- เศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- Advanced Course in General (Non-life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland 

- Marine Consequential Loss Insurance, Germany 

- Insurance School of Japan 

 

ประวติัการอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่129/2553 

 

นายพนัส ธีรวณิชยก์ลุ 
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ต าแหน่ง/ประสบการณ์การท างาน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

 - 22 เม.ย. 2554 - ปจัจบุนั   กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 - 25 ก.พ. 2554 - ปจัจบุนั  กรรมการธรรมาภบิาลและความยัง่ยนื  

    บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   

 - 1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2565  ทีป่รึกษา บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   

 - 1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561  กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร  

    บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

 - พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558   กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  

    บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

 - พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558   ผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

 - พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552   ผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  

    บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   

      - พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550   ผูอ้  านวยการ ฝ่ายรบัประกนัภยั  

     บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   

      - พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544   ผูอ้  านวยการ ฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  

     บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

      - พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2543   ผูช่้วยผูอ้ านวยการ ฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 

     บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

     - 15 ธ.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2563  กรรมการอสิระ บริษทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

      - 26 เม.ย. 2559 - 11 ส.ค. 2563  กรรมการและกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

     บริษทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)  

 

ต าแหน่งในบริษัท/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 - 18 ธ.ค. 2561 - ปจัจบุนั   Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited  

 - 9 ก.พ. 2558 - ปจัจบุนั    Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 

 - พ.ศ. 2537 - 2539, 2542 - 2543 รองประธานคณะอนุกรรมการประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  

    สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย    
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ประวติัการด ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

* ต าแหน่ง 

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  - กรรมการ (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมื่อวนัที ่26 มถินุายน 2563) 

 - กรรมการธรรมาภบิาลและความยัง่ยนื  

   (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่13 สงิหาคม 2564 และมผีลเมือ่วนัที ่ 

       13 สงิหาคม 2564) 

- ต าแหน่งดา้นบริหาร  ไม่ม ี 

* จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั      12 ปี (ต ัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2554 - ปจัจบุนั) 

* การถอืหุน้ในบริษทัฯ            69,600 หุน้ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด (Record Date) 

วนัที ่10 มนีาคม 2566) คดิเป็นรอ้ยละ 0.065371 ของจ านวนหุน้ 

  ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด  

* ขอ้พพิาททางกฎหมาย  ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

* การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน  ไม่ม ี 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน  จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่   

1. Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 

* การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในกจิการอืน่ท่ีอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี

* ความสมัพนัธก์บักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษัทย่อย  

- ถอืครองหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 69,600 หุน้ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 0.065371 ของหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด  

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

   (1) คู่สมรส - นางสุภรณ์ ธีรวณิชยก์ุล จ านวน 5,600 หุน้ 

                     จงึมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ แต่อย่างใด 

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส หรือความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีน 

  ตามกฎหมายกบัผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย (เช่น บดิา มารดา คู่สมรส บตุร  

  พีน่อ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทัง้คู่สมรสและบุตรของบคุคลดงักลา่ว) 

* ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ บริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- เป็นกรรมการผูม้อี  านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ 
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* การเขา้ร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

การประชุม / ปี การเขา้ร่วมประชุม (คร ัง้) จ านวนครัง้ท่ีเชิญประชุม (คร ัง้) 

- คณะกรรมการบริษทั  

ปี 2563 

ปี 2564 

ปี 2565 

 

5 

7 

4 

 

5 

7 

4 

- คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความยัง่ยนื 

ปี 2563 

ปี 2564 

ปี 2565 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

- ผูถ้อืหุน้  

ครัง้ที ่27 (ปี 2563)  

ครัง้ที ่28 (ปี 2564) 

ครัง้ที ่29 (ปี 2565) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2566  

    (ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 7) 

 

 คณะกรรมการบริษทัภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบและผูอ้ านวยการ ผูร้บัผิดชอบสูงสุด                    

ในสายงานดา้นบญัชีและการเงนิ พจิารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก

บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 โดยก าหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง                         

ดงัรายนามต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ   

1. นางสาวณริศรา    ไชยสุวรรณ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4812 และ/หรือ 

2. นางสาวสมใจ      คุณปสุต ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวไิล เพชรสรา้ง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5315 และ/หรือ 

4. นางสาวบงกต      เกรียงพนัธุอ์มร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่6777 

 ทัง้นี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มูลประวตัิของผูส้อบบญัชทีี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ 

ประจ าปี 2566 ท ัง้ 4 ท่านดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

  



 

หนา้ 48  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 6  

 

ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 4812 

อาย ุ                                      51 ปี 

วฒุิการศึกษา   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งของผูส้อบบญัชีในส านักงาน หุน้ส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
 

- บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

- บริษทั ไทยรีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั แรบบทิ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

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

ประวติัการเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทฯ ยงัไม่ไดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 



 

หนา้ 49  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 6  

 

ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 7) 

 
 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 4499 

อาย ุ                                      52 ปี 

วฒุิการศึกษา   บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งของผูส้อบบญัชีในส านักงาน หุน้ส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
 

- บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

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

- บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ทพิยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

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

- บริษทั ราชธานี ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวติัการเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทฯ ยงัไม่ไดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ  

นางสาวสมใจ  คุณปสุต 



 

หนา้ 50  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 6  

 

ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 5315 

อาย ุ                                      51 ปี 

วฒุิการศึกษา   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งของผูส้อบบญัชีในส านักงาน หุน้ส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
 

- บริษทั เอฟดบับลวิดปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารมซูิโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 

- ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยอ์มิแพค็โกรท 

- บริษทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวติัการเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทฯ ยงัไม่ไดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 



 

หนา้ 51  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 6  

 

ประวติัของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี                 6777 

อาย ุ                                      46 ปี 

วฒุิการศึกษา   วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติดา้นบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งของผูส้อบบญัชีในส านักงาน หุน้ส่วน 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
 

- บริษทั เจมารท์ ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั เจ เอม็ ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั สตาร ์มนันี่ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั บริหารสนิทรพัย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 
 

ประวติัการเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทฯ ยงัไม่ไดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบงกต เกรียงพนัธุอ์มร 



 

หนา้ 52  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 7 

 

ขอ้บงัคบั 

ของ 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

(เฉพาะในสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้) 

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

หมวดท่ี 5 การประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 (สี่) 

เดือนนบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุ

วสิามญั 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เมื่ อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เหน็สมควร  

  หรือผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหุีน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของ

จ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั

เมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้  

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม              

ผูถ้อืหุน้ท ัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายใน  

45 (สี่สิบหา้) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้  ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวย

ความสะดวกตามสมควร  

            ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสี่ 

ครัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 42 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกนั

รบัผดิชอบชดใชค่้าใชจ้่ายทีเ่กิดจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษทั 

 

 ขอ้ 41. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่  

วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร และจดัส่งให ้         

ผูถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า  7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชุม หรือโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนั 

 

 ขอ้ 42. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) มาประชุม 

ไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สบิหา้) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

   



 

หนา้ 53  

เอกสารสิง่ที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 7  

 

  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งช ัว่โมงจ านวน

ผูถ้ือหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้อืหุน้          

รอ้งขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการประชมุเพราะผูถ้อืหุน้เป็นผูร้อ้งขอใหน้ดัประชุม

ใหม่และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้                     

ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

  

 ขอ้ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่           

ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี        

รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ่งเป็นประธาน             

ในทีป่ระชมุ 

  ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่โดยถือว่า  

หุน้หนึ่งมหีนึ่งเสยีง 

  การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 (หา้) คน      

รอ้งขอและที่ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่

ประธานในทีป่ระชมุก าหนด 

 

 ขอ้ 44. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

  44.1    ในกรณีปกต ิใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

  44.2     ในกรณีดงัต่อไปนี้  ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วนทีส่  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือ

บางส่วนทีส่  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวม

กิจการกบับคุคลอื่น โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้หรือหุน้กูช้นิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัไดก้าร

ออกหุน้บุริมสิทธิ หรือหุน้บุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได  ้การออก

หล ักทรัพย์ชนิดอื่ นตามบทบ ัญญัติของกฎหมายว่ าด ว้ยหล ักทร ัพย์และ                   

ตลาดหลกัทรพัย ์การออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการจองซื้อหุน้ทุกชนิด 

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษทั 
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  ขอ้ 45. กิจการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี้ 

   45.1      พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการ

ด าเนินงานของบริษทัในรอบปีทีผ่่านมา 

   45.2        พจิารณาและอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทนุ 

   45.3        พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

   45.4        เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ    

   45.5        เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี 

   45.6        กิจการอื่น ๆ 
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หนังสอืมอบฉนัทะ 

 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

ในการประชุม ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือ

กรรมการผูร้บัมอบฉนัทะตามที่บริษทัฯ ก าหนดในหนงัสือมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทนได ้ซึ่งกรมทะเบียนการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชุมผูถ้อืหุน้ไว ้3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 

 1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไม่ซบัซอ้น 

 2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่าง  ๆ  ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

 3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้           

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
 

ในการนี้  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือ              

เชญิประชมุฉบบันี้แลว้ โดยบริษทัฯ ขอแนะน าใหผู้ถ้อืหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะไดโ้ปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ    

แบบ ข.  ส าหร ับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู ถ้ือ หุน้สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษ ัทฯ ที่  

http://www.bangkokinsurance.com/investor/agm และขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดโ้ปรดจดัเตรียม

เอกสารประกอบการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนศึกษาขอ้ปฏบิตัสิ  าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ ตามทีร่ะบุใน

เอกสารสิ่งท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 10 พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดและส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ โดยใส่ซองลงทะเบียนตอบรบัส่งกลบัมายงัส านกัเลขานุการบริษทัหรือมอบให ้               

ผูร้บัมอบฉนัทะของท่านน ามาแสดงงต่อเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนก่อนเริ่มการประชมุ  
 

หากท่านผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้ใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะท่านสามารถ

ศึกษารายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระที่ไดร้ ับมอบหมายใหเ้ป็นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุน้ที่ไม่สามารถ               

เขา้ร่วมประชมุไดต้ามเอกสารสิ่งท่ีสง่มาดว้ยหมายเลข 9 ทัง้นี้ กรรมการอสิระท่ีบริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะน้ี 

มิไดมี้ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร ัง้น้ีแต่อย่างใด เวน้แต่ในวาระท่ี 6 พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการส าหรบัปี 2566  

 

http://www.bangkokinsurance.com/
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ประวติักรรมการอสิระท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปจัจุบนั  28 ซอยลาดพรา้ว 106 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา   

    เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
วนั/เดือน/ปีเกดิ  5 มกราคม 2495  อาย ุ  71 ปี 
สญัชาติ    ไทย   สถานภาพ สมรส 

 

ประวติัการศึกษา/การอบรม 

- ปริญญาตรีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวติัการอบรม/สมัมนาจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 

 

 

 

 

 

 

นายช.นันท ์เพช็ญไพศิษฏ ์
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ต าแหน่ง/ประสบการณ์การท างาน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- 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 ์ 

 - พ.ศ. 2562 – ปจัจบุนั   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฟน ์เมท็ทลั เทคโนโลยสี ์

- 30 ก.ค. 2563 – 14 พ.ย. 2565 กรรมการอสิระ บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล   

 

ต าแหน่งในบริษัท/องคก์รอืน่ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- พ.ศ. 2556 – ปจัจบุนั  ทีป่รึกษา กลุม่ไทยเจริญคอรป์อเรช ัน่ (TCC Group)  

- พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555  ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั 

- พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554     ทีป่รึกษาดา้นประสทิธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

- พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551  เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 9  

กรมสรรพากรกระทรวงการคลงั 

- พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544   ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภาษ ีกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

- พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555   กรรมการธนาคารออมสนิ 

- พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554,   กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551    

- พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554,   กรรมการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

  พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549    

- พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555   กรรมการองคก์ารเภสชักรรม  

- พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550   กรรมการองคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ  

 

ประวติัการด ารงต าแหน่งกรรมการของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

* ต าแหน่ง   

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ ก าหนด) 

      (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2565) 

- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2563  

  และมผีลเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2563) 

- ต าแหน่งดา้นบริหาร         ไม่ม ี  
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จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 17 ปี (ต ัง้แต่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2549 - ปจัจบุนั) 

  อนึ่ง ท่านเคยด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นเวลา 2 ปี 7 เดอืน 

                                                                     (ต ัง้แต่ 3 เมษายน 2545 - 17 พฤศจกิายน 2547)  

* การถอืหุน้ในบริษทัฯ   ไม่ม ี 

* ขอ้พพิาททางกฎหมาย   ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา  

* การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่  

1. กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อนิเตอรไ์ฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

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

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่   

1. ทีป่รึกษา กลุม่ไทยเจริญคอรป์อเรช ัน่ (TCC Group) 

* การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในกจิการอืน่ท่ีอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

- ไม่ม ี 

* ความสมัพนัธก์บักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  กบักรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร หรือผูถ้ือหุน้                             

รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

* ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รึกษากฎหมาย  

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  
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* การเขา้ร่วมประชุม/จ านวนครัง้ท่ีเชิญประชุม    

การประชุม/ปี การเขา้ร่วมประชุม  

(คร ัง้) 

จ านวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  

(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบริษทั 

               ปี 2563 

               ปี 2564 

               ปี 2565 

 

5 

7 

4 

 

5 

7 

4 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

               ปี 2563 

               ปี 2564 

               ปี 2565 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4                                                                    

- ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ 

               ปี 2563 

               ปี 2564 

               ปี 2565 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

- ผูถ้อืหุน้ 

               คร ัง้ที ่27 (ปี 2563) 

               คร ัง้ที ่28 (ปี 2564) 

               คร ัง้ที ่29 (ปี 2565) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

* การมีสว่นไดเ้สยีในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร ัง้ท่ี 30    

- ส่วนไดเ้สยีพเิศษในวาระทีจ่ะพจิารณา : วาระที ่6 เรื่องพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2566 

- ส่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : ไม่ม ี 
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ขอ้ปฏบิติัส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม 

 

1. เอกสารหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

 เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้สะดวกรวดเร็ว ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดโ้ปรดน า                   

แบบการลงทะเบียนท่ีมี Barcode มาแสดงเพื่อลงทะเบยีนในวนัประชุม พรอ้มจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบการ

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 1.1  กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง :  

ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแสดงตน พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือ

หนงัสอืเดนิทางฉบบัจริง (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีนเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ โดยหากมกีาร

เปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 

 1.2  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม :  

ผูร้บัมอบฉนัทะควรมาลงทะเบยีนก่อนเริ่มการประชมุ เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะไดม้เีวลาเพยีงพอในการตรวจสอบ

เอกสาร โดยผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งแสดงตน พรอ้มบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือ

หนงัสอืเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบยีนเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้  และ

น าส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี้ (โปรดดูวิธีการมอบฉันทะในหวัขอ้ท่ี 2. ถดัไป) 

พรอ้มเอกสารประกอบ ดงัต่อไปนี้ 

1.2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผู ถ้ือหุน้       

เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ โดยหาก

มกีารเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 

1.2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูถ้อืหุน้

     เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มลงนาม

     รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ านาจดงักล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้ง

     แสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 

(2) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดย          

     นายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานที่มอี านาจรบัรองที่ไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ซึ่ง

     รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

(3) กรณีมอบฉนัทะใหค้สัโตเดียน โดยเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งส่ง

     เอกสารดงัต่อไปนี้ เพิม่เตมิดว้ย 

ก.) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน หรือหลกัฐานอื่นทีแ่สดงการเป็นนิตบิคุคล  

    ของคสัโตเดยีนทีอ่อกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานทีม่อี  านาจ 

    รบัรองทีไ่ดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 

    ของคสัโตเดยีน 
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ข.) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูม้อี  านาจ    

ของคัสโตเดียนที่ ไดล้งนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง               

(กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย

กรรมการผูม้อี  านาจดงักลา่ว 

 ค.) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอื               

    มอบฉนัทะแทน 

ง.) หนงัสอืยนัยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ 

 

2. วิธีการมอบฉนัทะ 

 2.1 ผูถ้อืหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียว โดยใหร้ะบุชื่อและ

รายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ือหุน้ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือกรรมการผูร้บั              

มอบฉนัทะตามที่บริษทัฯ ก าหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออก

เสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ  

 2.2 ผูถ้อืหุน้ที่มไิดเ้ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้

สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ( โดยบริษัทฯ                 

ขอแนะน าใหท่้านใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข.) ส าหรบัผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน           

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถเลอืกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใด

แบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ 

 2.3 ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้เวน้แต่กรณีผูถ้ือหุน้          

ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ไดม้อบฉันทะให ้                    

ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแยกกา รลงคะแนน

เสยีงไดต้ามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 2.4 หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งกรอกขอ้มูล และลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะใหถู้กตอ้ง

ครบถว้น หากมกีารแกไ้ข หรือขดี ลบขอ้ความทีส่  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแห่ง  

 2.5 หนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆ่าลงวนัที่ท  าหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อใหถู้กตอ้ง

และมผีลผูกพนัตามกฎหมาย  

 2.6 เอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะใดๆ ที่จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรือผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

ลงนามรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 2.7 เอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะใดๆ ทีจ่ดัท าขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทัง้หลายดงักล่าวจะตอ้งให ้

สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมายทอ้งถิ่นรบัรอง             

การลงลายมอืชื่อดว้ย 

 2.8 ส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการลงทะเบียน             

เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้มายงับริษทัฯ ตามรายละเอยีดทีร่ะบใุนขอ้ 1.   
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3. วิธีการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

3.1 หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 

    (1) ผูถ้ือหุน้รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ โดยใหน้บัหุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง                

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็น

บางส่วน เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้             

ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

   (2) หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือ               

ระบไุวไ้ม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงคะแนนแทนได ้

3.2 วิธีปฏบิติัในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

    ประธานทีป่ระชมุจะชี้แจงรายละเอยีดวธิีการลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ โดยมแีนวทางดงันี้ 

    (1) ประธานทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถาม

ความเหน็ในแต่ละวาระจากทีป่ระชมุว่ามผูีถ้อืหุน้ท่านใด เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสยีง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 

(ก) กรณีผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเองหรือผูม้าประชุมที่ไดร้ ับมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ที่ใชห้นงัสอื

มอบอ านาจแบบ ก. ที่ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ใหย้กมือเพื่อ           

ลงมติในวาระดงักล่าว และส่งบตัรลงคะแนนที่บริษทัฯ ไดแ้จกใหเ้มื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยท าเครื่องหมาย      

ในช่อง  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย หรือ  งดออกเสยีง ลงในบตัรลงคะแนนเพยีงช่องเดยีวเท่านัน้ ท ัง้นี้ กรณีทีไ่ม่มี

บคุคลใดยกมอืจะถอืว่า ผูถ้อืหุน้มมีตเิหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ 

(ข) กรณีผูม้าประชุมที่ไดร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ที่ใชห้นงัสือมอบอ านาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่ง            

ผูม้อบฉนัทะก าหนดการออกเสยีงไวล้่วงหนา้ในทุกวาระแลว้ บริษทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผูม้อบฉนัทะก าหนดไว ้

ยกเวน้กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน ก็ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

ออกเสยีงไดต้ามทีเ่หน็สมควรเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง   

    (2) การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้มื่อมผูีถ้อืหุน้ในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอและที่ประชุมลงมติ        

ใหม้กีารลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผูก้ าหนดวธิีการลงคะแนนลบันัน้ และแจง้ใหท้ี่ประชุม

ทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

3.3 มติของท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ 

    มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

- ในกรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

   ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให ้

   ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในที่ประชุม

   รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว 

    ทัง้นี้  ผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธาน              

ในทีป่ระชมุอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้นัน้ออกนอกหอ้งประชมุช ัว่คราวก็ได ้

3.4 การนับคะแนนเสยีงและแจง้ผลการนับคะแนน 

    เมือ่ทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 
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           ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
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ผูถ้อืหุน้ 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบยีน 

(เริ่มลงทะเบยีนเวลา 12.00 น.) 

แสดงบตัรประจ าตวั หรือ แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 

พรอ้มเอกสารประกอบ แลว้แต่กรณี  

ลงนามเขา้ร่วมประชมุ 

รบับตัรลงคะแนน 

กรณีที่มผูีไ้ม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ๆ ใหย้กมอืและ        

ส่งบตัรลงคะแนน (ส าหรบัผูไ้ม่เหน็ดว้ย หรือ งดออกเสยีง) 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดการประชมุ 

ประธานด าเนินการประชมุ ตามระเบยีบวาระการประชมุ 

เจา้หนา้ที่เกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสยีงและ

สรุปผลลงคะแนน 

เมือ่ทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 

เมือ่การประชมุไดด้ าเนินการจนเสร็จ โปรดคืนบตัรลงคะแนน 

ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุม 

 

 
 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) : หมายเลขโทรศพัท ์02-285-8888  

เว็บไซต ์http://www.bangkokinsurance.com  

ส านักเลขานุการบริษทั : โทรศพัท ์02-285-7320 หรือ 02-285-7321 หรือ อเีมล cs@bangkokinsurance.com 
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