
 

ท่ี ลข. 2558/004 
         23  มีนาคม  2558 
เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 22 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (BKI) 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 

1) ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 
    (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 
2) รายงานประจ าปี 2557 (Annual Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
    สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และ 
    คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3) 
3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี  
    (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4) 
4) ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
5) ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
    (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
6) ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ประจ า ปี 2558  

    (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 
7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  
   (ขอแนะน ำให้ใช้ แบบ ข.) ส าหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ 
    ของบริษัทฯ ท่ี bangkokinsurance.com 
8) ประวัติกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
9) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
10) เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียง 
   ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
11) แบบกำรลงทะเบียน (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดน ำเอกสำรชุดน้ีมำในวันประชุมด้วย) 
12) แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุม 

 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติก าหนดให้มีการประชุม        

สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 22  ในวันศุกร์ท่ี  24  เมษำยน  2558  เวลำ 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 1105 ช้ัน 11 อำคำร
กรุงเทพประกันภัย  เลขท่ี 25 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21 เม่ือวันท่ี 25 เมษำยน 2557 

 ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 และได้จัดท า

รายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวม ท้ังได้ 

 

 



หน้า 2  

 
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ bangkokinsurance.com ด้วยแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมท่ีแนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารสิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 1  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 
 
วำระท่ี 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
 ข้อมูลประกอบ รายงานผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557 และ
รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระส าคัญได้

ดังนี้ 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

                    2557            2556     เปลี่ยนแปลง %  

เบ้ียประกันภัยรับ 15,778.8 15,802.4 (0.1) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

หัก เงินสบทบ 

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

2,421.0 

809.4 

73.7 

3.7 

2,146.4 

1,201.0 

73.0 

4.7 

12.8 

(32.6) 

1.0 

  (21.3) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย 1,534.2 867.7 76.8 

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 1,166.5 1,264.4 (7.7) 

ก าไรก่อนหักคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได ้ 2,700.7 2,132.1 26.7 

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 394.9 383.6 2.9 
ก าไรสุทธ ิ 2,305.8 1,748.5 31.9 

ก าไรต่อหุ้น 21.66 16.42 31.9 

 
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557  
 
วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557  
 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีภำยนอก และคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  
 ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ได้ก าหนดให้ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและ

งบก าไรขาดทุนดังกล่าว  
ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง           

ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังสรุปสาระส าคัญ

ท่ีปรากฏในเอกสารสิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 2  

 

http://www.bangkokinsurance.com/
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก

และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  

 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลและจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2557 

ข้อมูลประกอบ   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผันผวนอย่าง

รุนแรง และไม่มีความจ าเป็นอื่นใด บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ

หลังจากหักภาษีเงินได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่       

ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ         

ในการประชุมคราวต่อไป 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรสุทธหิลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,305,746,864.- 
บาท และก าไรสะสมยกมา 1,908,399,600.- บาท รวมเป็นก าไรสะสมก่อนการจัดสรร 4,214,146,464.- บาท จึง

เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุติัให้จัดสรรเงินก าไร โดยจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 106,470,000.- หุ้นในอัตราหุ้นละ 12 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็น
เงินท้ังสิ้น 1,277,640,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 

8.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 3.75 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรก าไรดังนี้ 
                  หน่วย: พันบาท 

                   ครั้งท่ี 22/2558  ครั้งท่ี 21/2557 

                 (ปี 2557)        (ปี 2556) 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 1 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 292,793 209,137 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 2 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 292,793 209,137 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 3 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 292,793 209,137 

เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 399,262 285,188 

โอนไปเป็นทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล -- 304,200 

เงินส ารองตามกฎหมาย -- 30,420 

ก าไรสะสมท่ียังมิได้จัดสรรยกไป 2,936,506 1,908,400 

รวม  4,214,147  3,155,619 

                  
อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามท่ีระบุไว้ข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราท่ีสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการ

จ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3  ปี พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา ปรากฏในเอกสารสิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 3 

โดยบริษัทฯ ก าหนดให้วันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2558 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ 
ในการเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี 22 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

หุ้นในวันจันทร์ท่ี 16 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2558 
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อนึ่ง การพิจารณาจ่ายเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติ

จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  บริษัทฯ จะด าเนินการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้  
 

วำระท่ี 5  พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อท่ี 23 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งเนือ่งจากครบวาระเป็นจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ

ทุกปี ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม ท้ังนี้ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้  
ในปี 2558 มีกรรมการท่ีจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 4 ท่าน มีผู้ท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่ำขอ้ก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร          

สิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 4 กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งท้ัง 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้ 
 

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 
3. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ กรรมการอิสระ 
4. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

ต้ังแต่วันท่ี 29 กันยายน 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของ   

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
 

ในการนี้  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์               

ความเชี่ ยวชาญ รวม ถึงผลการปฏิ บั ติ งานของ นางสาวพจนี ย์ ธนวร านิช ,  น า งณิน ทิรา  โสภณพนิช ,                      

นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งต้ังกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระท้ัง 4  ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
  
ท้ังนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการและบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร 

สิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 5 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ค าแนะน าของ
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช, นางณินทิรา โสภณพนิช,           

นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
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วำระท่ี 6 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2558 
 ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อท่ี 39 ก าหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ         

ในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พิจารณา ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป 

หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 9,000,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พจิารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจ านวนเงินท่ีใช้จริง 8,838,000.- บาท โดยมี

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุม ดังนี้  

 หน่วย : บาท 

  ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม/คน/ปี  แบ่งจ่ายรายไตรมาส  

- กรรมการ   630,000.-      157,500.- 

- กรรมการตรวจสอบ     312,000.-       78,000.- 

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    75,000.-            - 

- กรรมการธรรมาภิบาล     75,000.-             -  

 

ในปี 2558 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ 

และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือท่ีมีขนาดและผลประกอบการ

ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบปรับค่าตอบแทน

กรรมการรายปีส าหรับปี 2558 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบ้ียประชุม ดังนี้  

   หน่วย : บาท 

 ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม/คน/ปี  แบ่งจ่ายรายไตรมาส  

- ประธานกรรมการ 1,440,000.- 360,000.- 

- กรรมการ               720,000.- 180,000.- 

- กรรมการตรวจสอบ               360,000.-  90,000.- 

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    90,000.-       - 

- กรรมการธรรมาภิบาล      90,000.-        -  

   

ท้ังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 ดังกล่าว รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 12,500,000. - บาท 

พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป 
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กำรออกเสียงลงคะแนน ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ได้ก าหนดให้การ                    

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
 
วำระท่ี 7 พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2558 
 ข้อมูลประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 ท่ีประชุมได้มีมติ

แต่งต้ังบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจ านวน 

1,959,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ด าเนินการมา
ครบวาระแล้ว จึงจ าเป็นต้องพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิม 
คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ได้เสนอค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 2,010,000. - 

บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
            หน่วย   :   บำท 

 

  
 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชีปี 

2557 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียง

และได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอี กหลาย

แห่ง ท้ังยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2558 จ านวน 2,010,000 .- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2557 จ านวนท้ังสิ้น 1,959,000.- บาท แล้วมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีปี 2558 ท่ีมี 

กำรปรับรำคำเพ่ิมข้ึน 51,000.- บำท หรือประมำณร้อยละ 2.6 ของค่ำสอบบัญชีปี 2557 เป็นราคาท่ีเหมาะสม และ

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็น

ผู้ท าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 
 

ปี 2558 
(1) 

ปี 2557 
(2) 

เพิ่มขึ้น 
(3) = (1)-(2) 

% 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของ
บริษัทฯ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
980,000 

 
950,000 

 
30,000 

 
3.2 

2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทฯ  (3 ไตรมาสๆละ 170,000 บาท) 

 
510,000 

 
489,000 

 
21,000 

 
4.3 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุน
ตามระดับความเส่ียง (30 มิถุนายน 2558) 

 
130,000 

 
130,000 

 
- 

 
- 

4.ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุน
ตามระดับความเส่ียง (31 ธันวาคม 2558) 

 
390,000 

 
390,000 

 
- 

 
- 

5. ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   2,010,000 1,959,000 51,000 2.6 
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ผู้สอบบัญชีผูร้ับผิดชอบ ทะเบียนเลขท่ี จ ำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัทฯ  

1) นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 4951 2 ปี (2557 – ปัจจุบัน) และ/หรือ 

2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต 4499 - ยังไม่ได้รับผิดชอบใน 
การแสดงความคดิเห็นและลงนาม 

ในงบการเงินของบริษัทฯ - 

และ/หรือ 

3) นางสาวรัตนา  จาละ  3734  - ยังไม่ได้รับผดิชอบใน 
การแสดงความคดิเห็นและลงนาม 

ในงบการเงินของบริษัทฯ - 

 

 
 

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานฯ ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบ

บัญชีดังกล่าวได้ 
ท้ังนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร 

สิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 6 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ จ านวน 2 แห่ง ซึ่งมีส านักงานต้ังอยู่  

คนละประเทศ และแต่ละบริษัทได้มีการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีไว้แตกต่างกัน ส าหรับปี 2558 นี้ ยังอยู่ในระหว่าง  

การด าเนินการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และจะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2558 ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทร่วมแต่ละแห่งมีการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
 
1) บริษัท เอเซียอินชัวรันส์ (ประเทศกัมพูชา) จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังบริษัท เคพีเอ็มจี (ประเทศกัมพูชา) 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ 

2) บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จ ากัด ได้แต่งต้ัง บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด  

(ฮ่องกง ประเทศจีน) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็น        
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 อีกวาระหนึ่ง โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 2,010,000.- บาท ตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ  
 
วำระท่ี 8 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)   
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้
จัดท าแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 12 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถื้อหุ้น

สะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมต้ังแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  โดยบริษัทฯ จะ
ด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 9 
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หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนใน      

การประชุมครั้งนี้  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม           
ในครั้งนี้ ตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 7 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งล่วงหน้าไปถึงส่วนทะเบียนผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ภายในวันท่ี 23 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุ

การออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน            

ก่อนเริ่มการประชุมด้วย จักขอบพระคุณย่ิง ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่        
ผู้ถือหุ้นไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนไว้ด้วยแล้ว 

 

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งต้ังให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่าน

สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ ตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 8 ท้ังนี้ กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้       

มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ส าหรับปี 2558 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

ท้ังหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ bangkokinsurance.com ต้ังแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ        

ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ี บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศกึษาและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมน าแบบกำรลงทะเบียน (ท่ีมี Bar Code) มำแสดงเพ่ือลงทะเบียนใน            
วันประชุมด้วย ตลอดจนขอให้ศึกษาวิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามท่ีระบุในเอกสารสิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 10 และหากท่านมีค าถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ 

ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอครั้งนี้  สามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าไปยังส่วนทะเบี ยนผู้ ถือหุ้น                   
ฝ่ายกฎหมาย ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120                   
โทรศัพท์ 02-285-7760 โทรสาร 02-610-2126 หรือ cs@bangkokinsurance.com 

 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

                          (นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา) 
                     กรรมการและเลขานุการบริษัท 

http://www.bangkokinsurance.com/
mailto:cs@bangkokinsurance.com
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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นครั้งท่ี 21 เม่ือวันท่ี 25 เมษำยน 2557 (ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 1)  

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นครั้งท่ี 21  

ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  

…………………………………………… 
 
 ประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขท่ี 25     

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง        

105 ราย และโดยการมอบฉันทะ 221 ราย รวมท้ังสิ้น 326 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 42,597,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

56.0126 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด (จ านวน 76,050,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อท่ี 42. 

 
Uเริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

 
นายชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม และ     

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีเป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21 และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและ       

เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะน าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

(เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ดังรายนามต่อไปนี้ 

 
1. Uคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม U จ านวน 10 ท่าน จากท้ังหมด 12 ท่าน ได้แก่ 

  1. นายชัย โสภณพนิช  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 

2. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสุวรรณ    แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและ 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและ 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
7. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 
8. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ กรรมการอิสระ 
9. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล 
10. นายวรวิทย์     โรจน์รพีธาดา   กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ  และท่ีปรึกษาบริษัทฯ  

 
/2.... 



หน้า 10  

เอกสารสิ่งท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 1 
 

(2) 
 

2. Uคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม U จ านวน 11 ท่าน ได้แก่ 

1. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
2. นายอานนท์ วังวสุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
3. นายต่อศักดิ์ จงเก้ือตระกูล ท่ีปรึกษา 

  4. นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย  ผู้อ านวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร 
5. นายเลิศ วงศ์ชัย  ผู้อ านวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 

6. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
7. นายสาธิต ลิปตะสิริ  ผู้อ านวยการธุรกิจตัวแทน 
8. นายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อ านวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 
9. นายอารีย์  วันแอเลาะ ผู้อ านวยการธุรกิจสถาบันการเงิน 
10. นายปรีชา    ศรมณี  ผู้จัดการอาวุโสส านักตรวจสอบ 
11. นายเอกมล     อังค์วัฒนะ ผู้จัดการส านักการลงทุน 
 

3. ตัวแทนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด)  
    ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม U จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1.  คุณรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner) 
2.  คุณนงลักษณ์   พุ่มน้อย   หุ้นส่วน (Partner) 
3.  คุณจอมขวัญ   อินทร์ช่วย ผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager) 
 

จากนั้น นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการ

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตร

ลงคะแนนท่ีบริษัท ฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีรับบัตรลงคะแนนและด าเนินการตรวจนับ

ผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้า

ร่วมประชุมท้ังหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วย

กับวาระท่ีน าเสนอ  
ส าหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะก าหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียง

ตามท่ีผู้มอบฉันทะก าหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก ท้ังนี้ หากผู้มอบฉันทะมิได้ก าหนดการ

ออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้

ด าเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อ

เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ในวาระการเลือกต้ังกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากท่ีประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง

กรรมการเป็นรายบุคคล  

/3.... 
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ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ มอบหมายให้ นายวรวิทย์             

โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบ
วาระการประชุมตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 

วำระท่ี 1 Uพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 20 เม่ือวันท่ี 26 เมษำยน 2556 

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 20 
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 ตามท่ีได้ส่งส าเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการ

ประชุมดังกล่าวหรือไม่  

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ   

งดออกเสียงได้ยกมือข้ึน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 
2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 15 ราย 

เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 6 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 127,365 หุ้น รวมจ านวน 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 341 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 42,724,912 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 

ดังนี้ 

ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระท่ี 1: 

 เห็นดว้ย     42,723,512        เสียง   (99.9967 %)     
 ไม่เห็นด้วย             -        เสียง   (     --   %)   

 งดออกเสียง       1,400        เสียง   ( 0.0033 %)     
 

วำระท่ี 2 Uรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ฯ ในรอบปี 2556 
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ได้รายงานจุดเด่นของการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  

ในรอบปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ดังนี้  
 

      (หน่วย: ล้านบาท) 

                    U2556               U2555          Uเปลี่ยนแปลง UU% U  

เบ้ียประกันภัยรับ 15,802.4 U 13,174.3  19.9 

ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 

Uหัก U ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

Uหัก U เงินสมทบ 

Uหัก U ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

2,146.4 

1,201.0 

73.0 

4.7 

 (1,501.1) 

668.4 

61.1 

3.8 

243.0 

79.7 

19.5 

23.7 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย 867.7 (2,234.4) 138.8 

รายได้สุทธิจากการลงทุน 11 11 11 11,264.4  2,941.6  (57.0) 

ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,132.1 707.2 201.5 

Uหัก U ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 383.6  43.2  788.0 
ก าไรสุทธิ 1,748.5 664.0 163.3 

ก าไรต่อหุ้น 22.99 8.73 163.3 
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นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 เบ้ียประกันภัยรับของ   

บริษัทฯปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 19.9 และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ท าให้บริษัทฯ มีก าไรจาก

การรับประกันภัยจ านวน 2,146.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 243 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ

เงินสมทบต่างๆ แล้ว บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากการรับประกันภัย จ านวน 867.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 

138.8  
นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจ านวน 1,264.4 ล้านบาท จึงท าให้บริษัทฯ มีก าไร

สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 1,748.5 ล้านบาท ดังรายละเอียดท่ีบริษัทฯ ได้สรุปผลการ

ด าเนินงานในรอบปี 2556 ปรากฏในหน้า 4, และหน้า 22 – 27  ของรายงานประจ าปี 2556 ท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว  
จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบ 

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 
มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน

ประจ าปี 2556 ตามท่ีเสนอ 

 
วำระท่ี 3 Uพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556     

ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีภำยนอก และคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก

และผ่านการพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 70 - 77 ของรายงานประจ าปี 

2556 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ ซึ่งมีค าถามและค าตอบดังนี้ 
1. นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้นรายย่อยขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับการต้ังส ารองเงินประมาณ 450 ล้าน

บาท และบริษัทฯ ได้ต้ังส ารองเต็มจ านวนแล้วหรือไม่  
 นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ชี้แจงว่าการต้ังส ารองเงินประมาณ 450 ล้านบาทเป็น

การต้ังส ารองท่ีบริษัทฯ อาจจะเรียกคืนจากผู้รับประกันต่อซึ่งส่วนใหญ่มาจาก 2 บริษัท คือ BEST RE (L) LIMITED 
โดยบริษัทฯ ได้ต้ังส ารองเงินไว้ประมาณ 320 ล้านบาท และ CCR (ย่อมาจาก Caisse Centrale de Reassurance) โดย
บริษัทฯ ต้ังส ารองเงินไว้ประมาณ 130 ล้านบาท ส าหรับการติดตามเรียกคืนจาก BEST RE (L) LIMITED เห็นว่า 
BEST RE (L) LIMITED น่าจะไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ได้อีกแล้ว ส่วน CCR เป็นบริษัทของรัฐบาลฝรั่งเศส 
จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเรียกเก็บหนี้ได้ ส่วนผู้รับประกันภัยต่อรายอื่นๆ บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเรียกคืนเงินได้

ท้ังหมด ดังนั้นการต้ังส ารองของบริษัทฯ จึงเพียงพอและเต็มจ านวนแล้ว 
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2. ว่าท่ี ร.ต. พิจิตร เอี่ยมโสภณา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การประกันภัยบางประเภท เช่น การ

ประกันภัยรถยนต์ มีสัดส่วนก าไร (margin) ลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากเบ้ียประกันภัยสุทธิหักด้วยค่าใช้จ่ายแล้ว เกือบไม่
มีก าไรหรือไม่ท าก าไรเลย และบริษัทฯขยายงานประเภทรถยนต์ค่อนข้างมาก จะกระทบกับก าไรขาดทุนของบริษัทฯ

หรือไม่  
 นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่ชี้แจงว่าในเชิงประกันภัย เบ้ียประกันภัยรับ (Written 

Premium) ยังไม่ถือเป็นรายได้ท้ังหมดเนื่องจากต้องให้ความคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ กระบวนการประกันภัยจึง
ต้องค านวณส่วนท่ีเป็นเบ้ียประกันภัยท่ีถือว่าเป็นรายได้ (Earned premium) ส่วนอัตรารวมค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย 
(Combined Ratio) มี 3 ส่วนหลัก คือ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio), อัตราส่วนค่านายหน้า 
(Commission Ratio) และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Expense Ratio) การคิดค านวณก าไรขาดทุนจากการ
รับประกันภัยของบริษัทฯ จะเป็นการน า เบ้ียประกันภัยท่ีถือว่าเป็นรายได้ (Earned Premium) ลบด้วยอัตรารวม
ค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย (Combined Ratio) ซึ่งหากเบ้ียประกันภัยท่ีถือว่าเป็นรายได้ (Earned Premium) เพิ่มขึ้น 
และบริษัทฯสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีท าให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ลดลงรวมถึงควบคุม
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Expense Ratio) ให้ลดลง บริษัทฯ ก็จะมีสัดส่วนก าไร (margin) มากขึ้น 

ส าหรับการประกันภัยรถยนต์นั้น การท าก าไรค่อนข้างล าบาก เนื่องจากมีการแข่งขันสูง บริษัทฯได้พยายาม

เลือกรับประกันและควบคุมค่าใช้จ่าย ปีท่ีผ่านมาสัดส่วนก าไร (margin) ต่ า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายลงทุนในการน า
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความสะดวกในการให้บริการหลังการขายต่อลูกค้า

และคู่ค้า  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติมแล้ว ท่ีประชุมได้มีมติดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพิ่มเติม จ านวน 20 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 11 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 

271,917 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 361 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 42,996,829 หุ้น จึงสรุปผลการนับ

คะแนนเสียงในวาระท่ี 3 ได้ ดังนี้ 

ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระท่ี 3: 

 เห็นดว้ย     42,996,829        เสียง   (100 %)     
 ไม่เห็นด้วย          -            เสียง   (  -- %)   

 งดออกเสียง         -            เสียง  (  -- %)   
 

0Bวำระท่ี 4 Uพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลและหุ้นปันผลและจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2556 
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมว่า ในรอบปี 2556 บริษัทฯ มี

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 1,748,465,886.- บาท และก าไรสะสมยกมา 1,407,153,714.- บาท บริษัทฯ จึงมีก าไร

สะสมก่อนการจัดสรร 3,155,619,600.- บาท  
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คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินก าไร โดยจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 76,050,000.- หุ้นในอัตราหุ้นละ 12 บาท 
โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 912,600,000.- บาท โดยคณะกรรมการไดอ้นุมัติให้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 3.75 บาท 
และให้จัดสรรเงินจากบัญชีก าไรสะสมไปเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 304,200,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 

30,420,000.- หุ้น ดังรายละเอียดการจัดสรรก าไรดังนี้ 
 

                       หน่วย: พันบาท 

                   Uครั้งท่ี 21/2557   Uครั้งท่ี 20/2556 

                 (ปี 2556)     (ปี 2555) 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 1 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 209,137 209,137 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 2 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 209,137 209,137 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 3 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 209,137 209,129* 

เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจ านวน 285,188 285,175* 

โอนไปเป็นทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล 304,200 -- 

เงินส ารองตามกฎหมาย 30,420 -- 

ก าไรสะสมท่ียังมิได้จัดสรรยกไป 1,908,400U 1,407,154U 

รวม 3,155,619 2,319,732 

 

* หมายเหตุU ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น มีผู้ฝากหลักทรัพย์แจ้งชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล  
-  ปี 2555 ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 1 ราย   จ านวน   3,500 หุ้น เป็นเงิน  9,625 บาท  
-  ปี 2555 ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 1 ราย   จ านวน   3,500 หุ้น เป็นเงิน  13,125 บาท  
 

และให้จ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามัญเมื่อท าการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วในอัตรา 5 หุ้นเดิม

ต่อ 2 หุ้นปันผลในราคาหุ้นละ 10 บาท ตามมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 10 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลใน

ส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 4 บาท และหากมีหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลให้เสนอขาย

แก่ “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ในราคาหุ้นละ 10 บาท 
 

โดยบริษัทฯ ก าหนดให้วันศุกร์ท่ี 14 มีนาคม 2557 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งท่ี 21 และสิทธิในการรับเงินปันผลและหุ้นปันผล และปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทรท่ี์ 17 มีนาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายและหุ้นปันผลในวันศุกร์ท่ี 

2 พฤษภาคม 2557 
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก า ไรประจ าปี 

2556 ซึ่งมีค าถามและค าตอบดังนี้ 
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1. นายอภิชาติ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า หลังจากเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะยังคงจ่ายปันผลเช่น

ทุกปีหรือไม่ 
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ส าหรับค าถามนี้ คณะกรรมการไม่สามารถ

รับรองการจ่ายเงินปันผลเท่าเดิมได้ แต่ในรอบ 10 กว่าปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนหลายครั้งและบรษัิทฯ 

ยังคงรักษาการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12 บาทต่อปี ซึ่งมีผลท าให้อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิสูงกว่า  

ร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพยายามด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดี เพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 12 บาท ต่อไป 
 
เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติมแล้ว ท่ีประชุมได้มีมติดังนี้ 
 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ

สิทธิในการรับเงินปันผล ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 4 มีผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมเพิม่เติม จ านวน 2 ราย เป็นการเข้าร่วมประชมุดว้ยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจ านวน

หุ้นได้ 2,006 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 363 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 42,998,835 หุ้น จึงสรุปผลการ

นับคะแนนเสียงในวาระท่ี 4 ได้ ดังนี้ 

ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระท่ี 4: 

 เห็นดว้ย     42,998,835        เสียง   (100 %)     
 ไม่เห็นด้วย          -            เสียง   (  -- %)   

 งดออกเสียง         -            เสียง  (  -- %)   
 

วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 760.5 ล้ำนบำท เป็น 1,064.7 ล้ำนบำท เพ่ือรองรับกำร 
จ่ำยเงินปันผลโดยหุ้นสำมัญ 
 นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ อีก 304.2 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญอีก 30.42 ล้าน

หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ท้ังนี้ ในการเพิ่มทุนให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซึ่งต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวน

เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 304.2 ล้านบาท รวมเป็นทุนจด

ทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญอีก 30.42 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามัญให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 
ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระท่ี 5: 

 เห็นดว้ย     42,998,835        เสียง   (100 %)     
 ไม่เห็นด้วย          -           เสียง   (  -- %)   

 งดออกเสียง         -            เสียง  (  -- %)   
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วำระท่ี 6  พิจำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ “ข้อท่ี 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน” 
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อท่ี 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้

ข้อความดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,064,700,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาท) 
 แบ่งออกเป็น    106,470,000 หุ้น  (หนึ่งร้อยหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ     10 บาท  (สิบบาท) 
 โดยแยกออกเป็น 

 

หุ้นสามัญ     106,470,000 หุ้น  (หนึ่งร้อยหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ   ---    หุ้น 
 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อท่ี 4 เพื่อให้สอดคล้อง

กับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระท่ี 6: 

 เห็นดว้ย     42,998,835        เสียง   (100 %)     
 ไม่เห็นด้วย          -           เสียง   (  -- %)   

 งดออกเสียง         -            เสียง  (  -- %)   
 

วำระท่ี 7  พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ U  
ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมในวาระนี้ 
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ

จ านวนท้ังสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม 

ท้ังนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มี

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
1. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. นายสุวรรณ     แทนสถิตย์   กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
3. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

4. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล   กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการ

ประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บ

ไซด์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 27 กันยายน 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 พร้อมท้ังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้พิจารณา

ถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของนายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช, นายสุวรรณ    

แทนสถิตย์, นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งต้ังกรรมการซึ่งพ้น

จากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ เสนอรายชื่อ 

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช, นายสุวรรณ แทนสถิตย์, นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล  

ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยกับ

ข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติ เป็นรายบุคคล โดยหากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ          

จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  

จากนั้น นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็น

รายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้ 
 

1. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย  
   นับจ านวนหุ้นได้ 200 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 364 ราย นับจ านวนหุ้นได้   

    42,999,035 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช ได้ดังนี้ 
 

 เห็นดว้ย     42,999,035        เสียง    (100 %)     
 ไม่เห็นด้วย             0        เสียง    (  --  %)    

 งดออกเสียง            0        เสียง    (  --  %) 
 

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์  กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
     ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 1 ราย  
    นับจ านวนหุ้นได้ 200 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 365 ราย นับจ านวนหุ้นได้   

     42,999,235 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ดังนี้ 
 

 เห็นดว้ย     42,999,235        เสียง    (100 %)     
 ไม่เห็นด้วย             0        เสียง    (  --  %)    

 งดออกเสียง            0        เสียง    (  --  %) 
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3. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
   ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียง 

   ของ นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ ได้ดังนี้ 
 

 เห็นดว้ย     42,999,235        เสียง    (100 %)     
 ไม่เห็นด้วย             0        เสียง    (  --  %)    

 งดออกเสียง            0        เสียง    (  --  %) 
 

4. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล   กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล 
   อนึ่ง เนื่องจาก นายพนัส ธีรวณิชย์กุล และภรรยาถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจ านวน 15,891 หุ้น  

   ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงมติ จึงของดออกเสียงให้แก่ตนเอง และในระหว่างนี้  
   ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล ได้ดังนี้ 
 

 เห็นดว้ย     42,983,344           เสียง    (99.9630 %)     
 ไม่เห็นด้วย             0            เสียง    (    --    %)    

 งดออกเสียง       15,891          เสียง     (0.0370 %)         
 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมโดยเสียงข้างมากมมีติให้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน กลับเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
1. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช      กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุวรรณ     แทนสถิตย์        กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
3. นายวีระศักดิ์    สุตัณฑวิบูลย์      กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
4. นายพนัส        ธีรวณิชย์กุล       กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล 

 

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบดว้ย 
 

1. นายชัย โสภณพนิช  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 

2. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุวรรณ    แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
8. นายวีระศักดิ์   สุตัณฑวิบูลย์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
9. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 

10. นายฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ กรรมการอิสระ 
11. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล   กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล 
12. นายวรวิทย์     โรจน์รพีธาดา   กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 
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วำระท่ี 8 Uพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2557 
 ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมในวาระนี้ 

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 20 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26

เมษายน 2556 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน  9,000,000.- 

บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็น

จ านวนเงินท่ีใช้จริง 8,232,000.- บาท ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในหน้า 122 – 124  ของรายงานประจ าปี 2556 
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาพจิารณาประเมนิผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ให้เวลามาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ และยังมีส่วนในการให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ ประกอบกับคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ 

รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือท่ีมีขนาดและผล

ประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 9,000,000.- บาท เท่ำกับปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ 
พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป         
ดังสรุปรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 ท่ีขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 
      Uค่าตอบแทน/คน/ปี (บาท) U  Uแบ่งจ่ายรายไตรมาส (บาท U) 
 

- กรรมการ     630,000.-  157,500.- 
- กรรมการตรวจสอบ    312,000.-   78,000.- 

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    75,000.-       - 
- กรรมการธรรมาภิบาล      75,000.-       -  

 

 

ท้ังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม       
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 ปรากฏว่า

ไม่มีค าถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2557         

ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ต่อไป ระหว่างการประชุมในวาระท่ี 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 2 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง 2 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 200 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 367 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 

42,999,435 หุ้น ดังสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระท่ี 8 ได้ ดังนี้ 
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ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระท่ี 8: 

 เห็นดว้ย     42,998,435           เสียง    (99.9977 %)     
 ไม่เห็นด้วย             0           เสียง    (    --    %)    

 งดออกเสียง       1,000           เสียง    (00.0023 %)         
               

วำระท่ี 9 Uพิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2557 
ประธานได้มอบหมายให้ นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อท่ีประชุมในระเบียบวาระนี้ 

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด ได้ผ่านการ

พิจารณาแต่งต้ังจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 20 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ซึ่ง บัดนี้ครบ

ก าหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2557     

โดยเสนอให้ 

 
1) นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4499 และ/หรือ 
3) นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3734 
 

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก

วาระหนึ่ง อนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งต้ังให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมิได้เสนอรายชื่อ

ของนางนงลักษณ์  พุ่มน้อย เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านนี้เป็นผู้รบัผิดชอบงานสอบบัญชแีละลงลายมือชื่อในงบการเงินของ

บริษัทฯ มาต้ังแต่ปี 2552 ถึงปี 2556 รวมระยะเวลา 5 ปีแล้ว เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงจ าเป็นต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีบริษัทฯ ตามรายนามท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น โดยก าหนดให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ  
ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อ

บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานฯ ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 
นอกจากนี้ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 1,959,000.- 

บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีท่ีเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้         
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 หน่วย: บำท 
  

 
 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชีปี 

2556 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท 

ส านักงาน เอินส์ท  แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ใน

การตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ท้ังยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่าง
ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 

2557 จ านวน 1,959,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2556 ท่ีบริษัทฯ จ่ายจริงจ านวน
ท้ังสิ้น 1,881,500.- บาท โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในข้อ 5 จ านวนเงิน  155,000.-  บาทนั้น เนื่องจากส านักงาน 

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีการยกเลิกการสอบทานและการประเมินระบบ 

การควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีภายนอก ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศ

ภัย พ.ศ. 2556 ข้อ 3 (2) โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  25 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า  

ค่ำสอบบัญชีปี 2557 จ ำนวนเงิน 1,959,000.- บำท มีกำรปรับรำคำเพ่ิมข้ึน 77,500.- บำท หรือประมำณร้อยละ 4.1 ของ

ค่ำสอบบัญชีปี 2556 จ ำนวน 1,881,500.- บำท นอกจากนี้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน 

เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) มิได้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2556 ดังนั้นค่าสอบบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นในอัตรา

ร้อยละ 4.1 นี้ จึงถือว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม  
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ปี 2557 

 

(1) 

ปี 2556 

(จ่ายจริง) 

(2) 

ปี 2556 

(ได้รับอนมุัติ)  

 

เพิ่มขึน้ 

 

(3)=(1)-(2) 

% 

 

 

1.คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ  

   สิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2557 950,000 909,000 909,000 41,000 4.5 

2.คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ          

  (3 ไตรมาสๆ ละ 163,000 บาท) 489,000 472,500 472,500 16,500 3.5 

3.คา่สอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตาม 

   ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2557) 130,000 125,000 125,000 5,000 4.0 

4.คา่ตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตาม 

   ระดับความเสี่ยง (31 ธนัวาคม 2557) 

 

390,000 

 

375,000 

 

375,000 

 

15,000 

 

4.0 

5.คา่สอบทานและประเมนิระบบการควบคมุ 

   ภายในและระเบียบวธิีปฏิบัติการลงทุน 

   ประกอบธรุกิจอื่นของบริษัทฯ 

 

- 

 

- 

 

155,000 

 

- 

 

- 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,959,000 1,881,500 2,036,500 77,500 4.1 
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จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2557 ปรากฏว่าไม่มีค าถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้ 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมโดยเสียงข้างมากมมีติแต่งต้ังให้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียนท่ี 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 4499 และ/หรือ         
นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3734 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท 

ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) จัดหาผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตอื่นของส านักงานฯ ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชี

ดังกล่าวได้ โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 1,959,000.- บาท ดังสรุปผลการนับ
คะแนนเสียงในวาระท่ี 9 ได้ ดังนี้ 

 

ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระท่ี 9: 

 เห็นดว้ย     42,998,435           เสียง    (99.9977 %)     
 ไม่เห็นด้วย             0           เสียง    (    --    %)    

 งดออกเสียง       1,000           เสียง      ( 0.0023 %)         
 
วำระท่ี 10  Uพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

1Bประธานได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมผีู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม ่
  

 
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้น  

ครั้งท่ี 21 นี้ ได้ด าเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้  
 
1. นายเอนก ฉัตรเสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า หนี้สงสัยจะสูญท่ีเกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อสามารถ

น าไปเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ 
นายอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ขออนุญาตต่อท่านประธานเพื่อชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า

ปัจจุบันตามประมวลรัษฎากร หนี้สงสัยจะสูญจากการประกันภัยต่อยังไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ทางสมาคมประกัน

วินาศภัยไทยได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรเพื่อขอให้กรมสรรพากรพิจารณาและอนุญาตให้คิด

เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างด าเนินการ 
 

2. นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามถึงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) และ เป้าหมาย
ของอัตรารวมค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย (Combined Ratio) ของบริษัทฯ ดังนี้ 
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2.1  สาเหตุท่ีท าให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2555 
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า สาเหตุท่ีท าให้อัตราส่วนค่า

สินไหมทดแทน (Loss Ratio) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น มีผลสืบเนื่องมาจากโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบาย
รัฐบาลส่งผลให้มีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นมาก ตลาดมีการแข่งขันด้านราคากันสูง ซึ่งปริมาณอู่ท่ีให้บริการมีไม่เพียงพอกับ

ปริมาณรถยนต์ท่ีเพิ่มขึ้น อีกท้ังมีการปรับค่าแรงและค่าอะไหล่เพิ่มสูงขึ้นด้วย ท าให้การควบคุมราคาอู่ท่ีได้มาตรฐานท่ี

บริษัทฯ เลือกใช้บริการจึงท าได้ยาก บริษัทฯ จึงเน้นไปควบคุมกระบวนการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 

น าเอาระบบทางเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่ไปกับระบบการติดตามและตรวจสอบงานภายในองค์กรเพื่อพิจารณาและแก้ไข

ข้อผิดพลาดหรือสิ่งผิดปกติท่ีเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในแต่ละระบบงาน ท าให้บริษัทฯรับทราบสถานการณ์การรับ

ประกันภัยปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

2.2  อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในปี 2557 จะสูงกว่าปี 2556 หรือไม่ 
คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า การจะท าให้

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ของบริษัทฯ ในปี 2557 ต่ ากว่าปี 2556 ค่อนข้างล าบาก เนื่องจากหลาย 
ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตลาดมีการแข่งขันกันสูงท าให้บริษัทฯ ประกันภัยส่วนใหญ่ไม่

กล้าเพิ่มเบ้ียประกันภัย นอกจากนี้ มีการปรับค่าแรง ค่าอะไหล่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยท่ีเบ้ียประกันภัยของบริษัทฯไม่อาจ

ปรับขึ้นตามได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการปรับเบ้ียประกันภัยจะต้องแจ้งคู่ค้าและช่องทางการขายล่วงหน้าเป็นระยะเวลา

พอสมควร ส่งผลให้ส่วนต่าง (Margin) ท่ีบริษัทฯได้รับลดลง แต่บริษัทฯคาดการณ์ว่าบริษัทฯยังสามารถท าก าไร แต่ไม่
สามารถรับรองว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ของบริษัทฯในปี 2557 จะต่ ากว่าปี 2556  

2.3  เป้าหมายของอัตรารวมค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย (Combined Ratio) ของบริษัทฯ ในปี 2557 มี
ก าหนดไว้หรือไม่ 

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีการวางแผน

ก าหนดเป้าหมายและ KPI ทุกส่วน รวมถึงการก าหนดเป้าหมายอัตรารวมค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย (Combined 
Ratio) ส าหรับการขยายตัวของธุรกิจเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2557 บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายเบ้ียประกันภัยรับ
โดยตรงไว้เบ้ืองต้นท่ีประมาณ 17,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 10    

 

3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการก าหนด

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ท่ีจะน าไปสู่แผนการก ากับการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อ

จะได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยหรือ IOD และเพื่อท่ีจะได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทท่ีต่อต้านทุจริต
คอรัปชั่นอย่างเต็มตัว  

คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2556 

บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยในการเข้าเป็นแนวร่วมในการลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น ส่วนการขอใบประกาศรับรอง (Certificate) การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยหรือ IOD นั้น ณ ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเตรียมการของบริษัทฯ  
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อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นไว้แล้ว ซึ่งมีระบุไว้ใน

รายงานประจ าปีในหมวดเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงจัดฝึกอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริต

ควบคู่ไปกับเรื่องจริยธรรมให้แก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ มีการจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ 

มอบให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯทุกคน 
 

4. นายวันชัย วนศิริกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทฯ มีการพึ่งพารายได้จากการลงทุนซึ่งท าก าไรได้

มากกว่าก าไรจากการรับประกันภัย บริษัทฯ จะเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนกรณีหุ้นตกหรือไม่ 
คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีการบริหาร

จัดการท้ังส่วนการท าก าไรจากการรับประกันภัยและก าไรจากการลงทุน และพยายามเน้นในสิ่งท่ีน่าจะท าก าไรให้บริษัทฯ 

ได้ ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีก าไรจากการรับประกันภัยมาโดยตลอด ยกเว้นในปี 2554 ซึ่งเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ 

ส าหรับก าไรจากการลงทุน บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นท่ีมีมาตรฐานดีและเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งสร้างผลก าไรกลับมา

ให้กับบริษัทฯ หลายเท่า  
 

5. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามถึงนโยบายในการขยายงานด้านการรับประกันภัยและ

นโยบายการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ดังนี้ 
5.1  นโยบายในการขยายงานด้านการรับประกันภัยของบริษัทฯ โดยเฉพาะการรับประกันภัยยานยนต์ 

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการรับประกันภัยอุบัติเหตุ ในปี 2557 เป็นอย่างไร 
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มี

นโยบายในการขยายงานดา้นการรบัประกันภยัไม่ว่าด้านการรับประกันภัยยานยนต์ การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการ

รับประกันภัยอุบัติเหตุ แต่การขยายตลาดจากการรับประกันภัยประเภทดังกล่าวท าได้ไม่มากเหมือนหลายปีท่ีผ่าน ซึ่ง

บริษัทฯจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการท่ีอยู่ในวิสัยท่ีบริษัทฯสามารถรับประกันภัยได้และท าก าไรได้  
ส าหรับการขยายงานด้านการรับประกันภัยยานยนต์ บริษัทฯ พิจารณาด้วยความระมัดระวังมาก

เนื่องจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายค่าแรงค่าอะไหล่เพิ่มสูงขึ้นมาก อู่ท่ีมีคุณภาพคิดค่าแรงสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น

เรื่องการบริหารจัดการภายในเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพื่อรักษาก าไรไว้เป็นหลัก 
ส าหรับการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดโดยเฉพาะจากการรับประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (IAR)  ซึ่ง

คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของเบ้ียประกันภัยรับท้ังหมด แต่กลับท าก าไรน้อย เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูงอีกครั้ง 

หลังจากเหตุการณ์น้ าท่วม ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นเบ้ียประกันภัย เนื่องจากเห็นว่า เบ้ียประกันภัยใน 

ปัจจุบันถึงแม้จะลดลง แต่ก็ยังสูงกว่าเบ้ียประกันภัยก่อนเหตุการณ์น้ าท่วมปี 2554 อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ารายใดท่ีมี

ความเสี่ยงสูง บริษัทฯจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
ส าหรับการรับประกันภยัอุบัติเหตุในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรจากการรับประกันภัยอุบัติเหตุ 

ซึ่งเป็นการขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) และผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  (Bancassurance) แต่
ปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันสูง ท าให้ปีท่ีแล้วมีเบ้ียประกันภัยรับจากช่องทางดังกล่าวลดลง ซึ่งการขยายงานด้านการรับ

ประกันภัยอุบัติเหตุ บริษัทฯจะพิจารณาท้ังยอดขายหรือรายได้ (Top line) และก าไรสุทธิ (Bottom line) ประกอบกัน 
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5.2  นโยบายการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ านวยการใหญช่ี้แจงต่อท่ีประชมุวา่ ในปี 2557 บริษัทฯ เน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงการให้บริการกับลูกค้า อีกท้ัง 

บริษัทฯมีแผนจะเปิดส านักงานสาขาเพิ่มเติมตามเสน้ทางการขนส่งสินค้า (Logistic) เช่น สาขาแม่สอดเพื่อเชื่อมต่อไปยัง
เมืองเมียวดี ประเทศพม่า เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ก าลังพิจารณาความเหมาะสมใน

การรับประกันภัยยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งทางบกระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอินโดจีน 
 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีค าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้เข้าร่วม
ประชุม 

อนึ่ง เมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการประชุมจนครบทุกระเบียบวาระแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จ านวน 

2 ราย เป็นการเข้าร่วมประชมุดว้ยตนเอง 2 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 4,050 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 

369 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 43,003,485 หุ้น นอกจากนี้ ในระหว่างการด าเนนิการประชุมมผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

จึงท าให้จ านวนหุ้นของการลงมติในวาระต่างๆ มีจ านวนหุ้นมากกว่าจ านวนหุ้นขณะท่ีเริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชมุ

ท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะได้ก าหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เห็นด้วยในวาระท่ี 1 

ถึงวาระท่ี 9 และไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระท่ี 10 จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ท่ี

ผ่านมาแล้วแต่อย่างใด  

 
ดังนั้น จึงสรุปจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 128 ราย และโดยการมอบฉันทะ 241 ราย รวม

ท้ังสิ้น 369 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 43,003,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.5463 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  

(จ านวน 76,050,000 หุ้น) 

 

 

 
      เลิกประชมุเวลา 16.00 น. 

      
    

 
                (นายชัย  โสภณพนิช) 

        ประธานในท่ีประชมุ 

 
 

 

 

 
 (นายวรวิทย์ โรจน์รพธีาดา)  

ผู้จดบันทึกรายงานการประชมุ 
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รำยงำนประจ ำปี 2557 (Annual Report) พร้อมงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีภำยนอก และคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  

(ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 2 และวำระท่ี 3) 
 

สรุปสาระส าคัญของงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
    ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

  
      (หน่วย : พันบำท) 

 

 ปี 2557 ปี 2556 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

สินทรัพย์ 53,574,231 50,706,928 2,867,303 5.7 

หน้ีสิน 25,602,878 29,033,910 (3,431,032) (11.8) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 27,971,353 21,673,018 6,298,335 29.1 

รำยได้ 

- รำยได้จำกกำรรับประกันภัย 

- ก ำไรจำกกำรลงทุน 

- ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

- ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย ์

- รำยได้อื่น ๆ  

รวม  

 
11,910,596 

998,796 

10,796 

2,422 

154,420 

13,077,030 

 
11,104,522 

1,115,164 

4,023 

2,253 

142,891 

12,368,853 

 
806,074 

(116,368) 

6,773 

169 

11,529 

708,177 

 
7.3 

(10.4) 

168.4 

7.5 

8.1 

5.7 

ค่ำใช้จ่ำย 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

- เงินสมทบ 

- ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

- ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

รวม 

 
9,489,575 

809,386 

73,657 

3,744 

394,921 

10,771,283 

 
8,958,155 

1,200,954 

72,993 

4,680 

383,605 

10,620,387 

 
531,420 

(391,568) 

664 

(936) 

11,316 

150,896 

 
5.9 

(32.6) 

0.9 

(20.0) 

2.9 

1.4 

ก ำไรสุทธ ิ 2,305,747 1,748,466 557,281 31.9 

ก ำไรต่อหุ้น 21.66 16.42 5.24 31.9 
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รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลเปรยีบเทียบ 3 ปี และอัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผลย้อนหลัง 5 ปี 
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 4) 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
     หน่วย: ล้านบาท 

                     ครั้งท่ี 22/2558   ครั้งท่ี 21/2557   ครั้งท่ี 20/2556 

                 (ปี 2557)         (ปี 2556)         (ปี 2555) 
                (ปรับปรุงใหม่)        (ปรับปรุงใหม่) 

1. ก าไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,305.7 1,748.5 664.0 

2. จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี (ล้านหุ้น) 106.47 106.47 76.05 

3. ก าไรต่อหุ้น (บาท) * 21.66 16.42 8.73 

4. เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น)   12    12+4 ** 12 

5. รวมเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น  1,277.6 1,216.8 912.6 

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล  

   (เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) 

55.41 69.59 137.44 

 
หมายเหตุ  * ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับงวดด้วยจ านวนหุ้นสามัญ 

**  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21/2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม      

ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่  

ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล 
 

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี 

(บาท/หุ้น) 
กำรประชุมผูถ้ือหุ้น เงินปันผล เงินปันผลและหุ้นปันผล รวม 

ครั้งท่ี/ปี ประจ ำปี ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 หุ้นปันผล  
17/2553 2552 2.75 2.75 2.75 3.75 5* 17 
18/2554 2553 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
19/2555 2554 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
20/2556 2555 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 

21/2557 2556 2.75 2.75 2.75 3.75 4** 16 

 
หมายเหตุ  *  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 17/2553 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม      

ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 507 ล้านบาท เป็น 760.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล 
**  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 21/2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม      

ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่  

ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 
 

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะท่ีหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ        
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมท่ีจะ

แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็น

ธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นได้เสยี  สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี 

โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการท่ีไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเก่ียวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ด้วย 
 
(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็น  

ผู้มีอ านาจควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี       
ท่ีเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

 
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ

บุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 
 
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีมูลค่ารายการต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ หรือ

ต้ังแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ (ต่อ) 

 
 
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้น      

รายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงาน  

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ             

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ      

การแต่งต้ัง 
 
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพีใด ๆ  เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สิน เป็นต้น  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคล
ท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ            

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
 
(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 
(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ  1  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย 
 
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
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ประวัติของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ               

(ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 5) 
 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช, นางณินทิรา โสภณพนิช, นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ  

และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการและบุคคลท่ี

ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ัง จ านวน  4  ท่าน ดังนี้ 
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 
2. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ) 
3. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ กรรมการอิสระ (ต่อวาระ) 
4. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัท (ต่อวาระ) 

 
ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้จัดท าข้อมูลประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการท้ัง 4 ท่านดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ประวัติกรรมกำรท่ีเสนอให้ด ำรงต ำแหน่งอีก 1 วำระ 

 (ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 5) 

 

 
 

 

 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน   178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน  

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

วัน/เดือน/ปีเกิด  13 กันยายน 2489   อำยุ  68  ปี 

สัญชำติ    ไทย    สถำนภำพ โสด 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  ข้าราชการบ านาญและกรรมการหน่วยงานต่าง ๆ   
 

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม  

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

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

- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland  

- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia  

- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นท่ี 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 42 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545,  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 13/2549,  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นท่ี 4/2550, 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 32/2553,  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

 

     นำงสำวพจนีย ์ ธนวรำนิช 
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ประวัติกำรศึกษำ/อบรม(ต่อ) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554,  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 10/2556, 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 7/2556,  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นท่ี 1/2557, 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน่ท่ี 8  

- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการคา้และการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นท่ี 3 

- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการดา้นความมัน่คงชัน้สูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 2 

 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)    

ปัจจุบัน     สมาชิกสภาปฏริูปแห่งชาติ  

ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน    กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 3 กฎหมายเก่ียวกับการเงิน) 

ปัจจุบัน    กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สภาธรุกิจประกันภัยไทย 

ปัจจุบัน    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน , ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี, 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน    กรรมการอสิระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน    กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

มิถุนายน 2555 – เมษายน 2557 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 

เมษายน 2553 – กรกฎาคม 2556 กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส ์แอนด์ แวร์เฮา้ส ์จ ากัด  

พฤศจิกายน 2551 – มนีาคม 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ ากระทรวงพาณชิย์ 

ตุลาคม 2549 - มนีาคม 2551  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีสอง  

ตุลาคม 2549 - มกราคม 2551       ท่ีปรึกษารัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ต่อ) 

กันยายน 2549 - มกราคม 2551 ท่ีปรึกษาคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งชาติฝา่ยเศรษฐกิจ 

พ.ศ 2548 – พฤษภาคม 2554 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการส่งเสริม 

และพัฒนาองคก์ารมหาชน และองคก์รรูปแบบอืน่ในก ากับของราชการ 

ฝ่ายบริหารท่ีมิใช่สว่นราชการ 

พ.ศ. 2545 - 2550   ประธานกรรมการสถาบันประกันภัยไทย 

พ.ศ. 2544 - สิงหาคม 2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2544 - 2549   อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 

พ.ศ. 2542 - 2544   ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 

พ.ศ. 2537 - 2542   รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณชิย์ 

 

ประวัติกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง  - ต าแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนด) 

       (แต่งต้ังเพื่อต่อวาระเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2555) 

     - กรรมการตรวจสอบ  

(แต่งต้ังเพื่อต่อวาระเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 และ 

มีผลเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557) 

   - ต าแหน่งดา้นบริหาร - ไม่มี - 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ   - 8 ปี - (ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน) 

* กำรถือหุ้นในบริษัทฯ   - ไม่มี - 

* ข้อพิพำททำงกฎหมำย   - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา - 

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  

1. ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ  

   และประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2. กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) 

  3. ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี, 

    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

4. กรรมการอสิระ บริษัท เบอรล์ี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 

5. กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

 1. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

2. กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 3 กฎหมายเก่ียวกับการเงิน) 

  3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย  
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* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)      

  ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด 

* ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

- ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมท้ังคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว)  

  กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

* ควำมสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ท่ีผ่ำนมำ 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  

 

* กำรเข้ำร่วมประชุม/จ ำนวนครั้งท่ีเชิญประชุม 

 

กำรประชุม/ปี กำรเข้ำร่วมประชุม  
(ครั้ง) 

จ ำนวนครั้งท่ีเชิญประชุม 

(ครั้ง) 

- คณะกรรมการบริษัท ฯ   

              ปี 2555 

              ปี 2556 

              ปี 2557 

 
4 

5 

4 

 
4 

5 

4 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   

              ปี 2555 

              ปี 2556 

              ปี 2557 

 
4 

5 

4 

 
4 

5 

4 

- ประชมุร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัท ฯ 

              ปี 2555 

              ปี 2556 

              ปี 2557 

 
2 

2 

1 

 
2 

2 

2 

- ผู้ถือหุ้น 

              ครั้งท่ี 19 (ปี 2555) 

              ครั้งท่ี 20 (ปี 2556) 

              ครั้งท่ี 21 (ปี 2557) 

 
0 

1 

1 

 
1 

1 

1 
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ประวัติกรรมกำรท่ีเสนอให้ด ำรงต ำแหน่งอีก 1 วำระ 

 (ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 5) 

 

 
 

 
 

 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน   299 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสด)ี แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

    กรุงเทพมหานคร 10110 

วัน/เดือน/ปีเกิด  6 มกราคม 2508   อายุ  50 ปี 

สัญชาติ    ไทย    สถานภาพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง   กรรมการ 

สถำนท่ีท ำงำน  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  จ ากัด (มหาชน) 

   175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสาทรใต้   

แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์   02-285-1959    โทรสาร  02-285-1905 
 

ประวัติกำรศึกษำ/กำรอบรม 

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม), London School of Economics and Political Sciences ประเทศอังกฤษ  

- M.B.A., Cass Business School City University ประเทศอังกฤษ 

- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นท่ี 5 (FINEX V) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 40/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

25 กุมภาพนัธ์ 2554 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

    23 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ  

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัทท่ีปรึกษาเอเชีย พลสั จ ากัด 

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน  กรรมการและเหรัญญิก มลูนธิิหอศลิป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชนิีนาถ  

 

    นำงณินทิรำ  โสภณพนิช 
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ต่อ) 

พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ มูลนธิิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภข์องสมเด็จพระศรนีครินทรา 

บรมราชชนน ี

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ ากัด 

พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน  กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรภีาคพื้นแปซิฟคิและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชินูปถัมภ์  (สปอท) 

พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2537 – 2551  กรรมการบริหาร 

พ.ศ. 2534 – 2537       Investment Director บริษัท ซิต้ีแคปปิตอล จ ากัด  

พ.ศ. 2530 – 2533      ผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

ประวัติกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง  

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระท่ีบริษัทฯ ก าหนด) 

  (แต่งต้ังเพื่อต่อวาระเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2555) 

- กรรมการธรรมาภิบาล  

  (แต่งต้ังเพื่อต่อวาระเมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557) 

- ต าแหน่งดา้นบริหาร - ไม่มี - 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ   - 5 ปี - (ต้ังแต่วันท่ี 23 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน)   

* กำรถือหุ้นในบริษัท 2,949 หุ้น (ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date)  

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557) คดิเป็นร้อยละ 0.003 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นผู้ท่ีเก่ียวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่ 

   (1) คู่สมรส – นายชาติศริ ิโสภณพนิช จ านวน 2,949 หุ้น 

* ข้อพิพำททำงกฎหมำย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่  

  1) กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไมใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 

    1) กรรมการ บริษัทท่ีปรึกษาเอเชีย พลัส จ ากัด 

  2) กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ ากัด  

  3) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

  4) กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 

     บรมราชชนนี 

5) กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศ   

   ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  (สปอท) 
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* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน   

  และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแต่อย่างใด 

* ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

- ไม่เป็นกรรมการผู้บริหารท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 2,949 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  

  ซึ่งนับรวมหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่ 

 (1) คู่สมรส - นายชาติศิริ  โสภณพนิช จ านวน 2,949 หุ้น 

  จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด  

* ควำมสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ท่ีผ่ำนมำ 

- ไม่เป็นกรรมการผู้บริหารท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  
 

* กำรเข้ำร่วมประชุม/จ ำนวนครั้งท่ีเชิญประชุม  

 

กำรประชุม/ปี กำรเข้ำร่วมประชุม  

(ครั้ง) 

จ ำนวนครั้งท่ีเชิญประชุม 

(ครั้ง) 

- คณะกรรมการบริษัท ฯ   

ปี 2555 

ปี 2556 

ปี 2557 

 

3 

5 

2 

 

4 

5 

4 

- คณะกรรมการธรรมาภิบาล   

ปี 2555 

ปี 2556 

ปี 2557 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

- ผู้ถือหุ้น 

ครั้งท่ี 19 (ปี 2555) 

ครั้งท่ี 20 (ปี 2556) 

ครั้งท่ี 21 (ปี 2557) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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ประวัติกรรมกำรท่ีเสนอให้ด ำรงต ำแหน่งอีก 1 วำระ 
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 5) 

 

 
 

 

 

 

 

 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน   1717 – 4 – 701 คะมิฮิรามะ, นาคาฮาระกุ, คาวาซากิ – ช,ิ คานากาว่า 211 – 0013  

ประเทศญี่ปุ่น  

วัน/เดือน/ปีเกิด  17 ธันวาคม 2505   อำยุ  52 ปี 

สัญชำติ    ญี่ปุ่น    สถำนภำพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  1. General Manager, Overseas Operations Department,   
    Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. (Japan) 
2. Director, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited 
3. Director, Asia Insurance (Cambodia) PLC. 
 

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชูโอะ ประเทศญี่ปุ่น  
 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน  Director, Asia Insurance (Cambodia) PLC. 
เมษายน 2557 – ปัจจุบัน  Director, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited 
เมษายน 2556 – ปัจจุบัน  General Manager, Overseas Operations Department,   

     Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. (Japan) 
เมษายน 2556 – มีนาคม 2557 Director, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of America 
เมษายน 2556 – มีนาคม 2557 Director, DTRIC Insurance Company Limited 
เมษายน 2556 – มีนาคม 2557 Director, DTRIC Insurance Underwriters Limited 
 
 
 

     นำยฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ 
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ประวัติกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง - ต าแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนด) 
       (แต่งต้ังเมื่อวันท่ี14 สิงหาคม 2556)  

- ต าแหน่งดา้นบริหาร - ไม่มี – 
* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ 1 ปี 8 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 14 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน) 
* กำรถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี - 
* ข้อพิพำททำงกฎหมำย - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา – 
* กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  

  - การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

      1. General Manager, Overseas Operations Department,  
        Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. (Japan) 

2. Director, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited 
3. Director, Asia Insurance (Cambodia) PLC. 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ 

ปัจจุบันนายฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ ด ารงต าแหน่งดังนี้ 

1. General Manager, Overseas Operations Department,  
        Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. (Japan) 

2. Director, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited 
3. Director, Asia Insurance (Cambodia) PLC. 

ซึ่งเป็นบริษัทประกันวนิาศภัยท่ีต้ังอยู่ในต่างประเทศ และไมม่ีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด 

* ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

- ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมท้ังคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว)  

  กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

* ควำมสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ท่ีผ่ำนมำ 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  
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* กำรเข้ำร่วมประชุม/จ ำนวนครั้งท่ีเชิญประชุม 
 

กำรประชุม/ปี กำรเข้ำร่วมประชุม  
(ครั้ง) 

จ ำนวนครั้งท่ีเชิญประชุม 

(ครั้ง) 

- คณะกรรมการบริษัท ฯ   

              ปี 2556 

              ปี 2557 

 
1 

4 

 
1 

4 

- ผู้ถือหุ้น 

              ครั้งท่ี 21 (ปี 2557) 

 
1 

 
1 
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ประวัติกรรมกำรท่ีเสนอให้ด ำรงต ำแหน่งอีก 1 วำระ 

(ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 5) 
 

 
 

 
 

 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน   49/1 ซอยพร้อมจิตร (แยกสุขุมวิท 33) แขวงคลองตันเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

วัน/เดือน/ปีเกิด  8 เมษายน 2487   อำยุ  71 ปี 
สัญชำติ    ไทย    สถำนภำพ โสด 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  กรรมการและและเลขานุการบริษัทและท่ีปรึกษา 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้   

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์  02-285-8505-6 โทรสำร 02-677-3731 
 

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม 

พ.ศ. 2507  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์ 

พ.ศ. 2510  Advanced Course in General (Non-Life) Insurance,  

Swiss Insurance Training Centre, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
พ.ศ. 2520  Skandia Insurance Management, ประเทศฟิลิปปินส์ 
พ.ศ. 2526  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2546  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 27/2546 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    นำยวรวิทย์   โรจนร์พีธำดำ 
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน    

ปัจจุบัน   กรรมการและเลขานุการบริษัทและท่ีปรึกษา 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
- ต าแหน่งด้านกรรมการ 

พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน   กรรมการ 

14 สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท 

พ.ศ. 2535 - 14 สิงหาคม 2551  เลขานุการคณะกรรมการ 

- ต าแหน่งด้านบริหาร 

 ปัจจุบัน    ท่ีปรึกษา 

 พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2552  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2542  กรรมการผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่

 พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2525  ผู้จัดการฝ่ายเบ็ดเตล็ดและการตลาด  
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท น้ าตาลครบุร ีจ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2542 – กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
   พ.ศ. 2546 - 2548    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   พ.ศ. 2542 – 2545 และ  กรรมการตรวจสอบ 

   พ.ศ. 2549 - 2551     
พ.ศ. 2507 – 2514   ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด 
 

ประวัติกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง  
- ต าแหน่งด้านกรรมการ  - กรรมการ  (แต่งต้ังเพื่อต่อวาระเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2555) 

- เลขานุการบริษัท (แต่งต้ังเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2551) 

- ต าแหน่งดา้นบริหาร  - ท่ีปรึกษา (แต่งต้ังพ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน) 

* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ - 34 ปี (ต้ังแต่ พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน) 

* กำรถือหุ้นในบริษัทฯ   - 68,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.064 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
  (ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการ 
  รับเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557) 

* ข้อพิพำททำงกฎหมำย   - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา - 

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่  

 1. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท น้ าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน)  

 - การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี – 
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* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ 

 -ไม่มี – 

* ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

- เป็นกรรมการผู้บริหารท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 68,140 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.064 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  
  ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารท่านอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแต่อย่างใด 

* ควำมสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ท่ีผ่ำนมำ 

- เป็นกรรมการผู้บริหารท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

- เป็นกรรมการผู้บริหารท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ จึงอาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ 

  แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิได้มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  

 
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จ ำนวนครั้งท่ีเชิญประชุม 
 

กำรประชุม/ปี กำรเข้ำร่วมประชุม  
(ครั้ง) 

จ ำนวนครั้งท่ีเชิญประชุม 

(ครั้ง) 

- คณะกรรมการบริษัท ฯ   

ปี 2555 

ปี 2556 

ปี 2557 

 
4 

5 

4 

 
4 

5 

4 

- ผู้ถือหุ้น 

ครั้งท่ี 19 (ปี 2555) 

ครั้งท่ี 20 (ปี 2556) 

ครั้งท่ี 21 (ปี 2557) 

 
1 

1 

1 

 
1 

1 

1 
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ประวัติของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558  

    (ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 7) 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558   โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดงัรายนามต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบ

แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ   
1. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
3. นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734  

 
 ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้จัดท าข้อมูลประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2558 ท้ัง 3 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



หน้า 45  

เอกสารสิ่งท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 6 
 

ประวัติผู้สอบบัญชีท่ีเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 7) 

 

 
 
 
 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี   4951 
อำย ุ     43 ปี 

วุฒิกำรศึกษำ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ดา้นการเงิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ต ำแหน่งของผู้สอบบัญชีในส ำนักงำน หุ้นส่วน 
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไทยคารด์ิฟ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท กรุงเทพประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
- ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรสั จ ากัด (มหาชน) 

 
จ ำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัทฯ - 2 ปี ( พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน) -  
 

 
 
 
 

 

นำงสำวรัชดำ  ยงสวัสด์ิวำณิชย ์
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ประวัติผู้สอบบัญชีท่ีเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 7) 

 

 
 
 
 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี   4499 
อำย ุ     44 ปี 

วุฒิกำรศึกษำ   บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต ำแหน่งของผู้สอบบัญชีในส ำนักงำน หุ้นส่วน 
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 
- ธนาคารแลนด์ แอนด ์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
จ ำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผดิชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 

นำงสำวสมใจ  คุณปสุต 
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ประวัติผู้สอบบัญชีท่ีเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2558 
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 7) 

 

 
 
 
 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี   3734 
อำย ุ     49 ปี 

วุฒิกำรศึกษำ   บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต ำแหน่งของผู้สอบบัญชีในส ำนักงำน หุ้นส่วน 
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด  
- บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
จ ำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผดิชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 

 

นำงสำวรัตนำ  จำละ 
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หนังสือมอบฉันทะ 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถ         

มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนด เข้าร่วมประชุม       

แทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ 

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไมซ่ับซ้อน 
 2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่าง  ๆ  ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
 3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้            
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น 

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ขอแนะน ำให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ    

แบบ ข.  ส าหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ ถือ หุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ท่ี 
bangkokinsurance.com และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังแบบลงทะเบียนท่ีมี Bar Code มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
ตลอดจนศึกษาวิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม       

ผู้ถือหุ้น ตามท่ีระบุในเอกสารสิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 10 พร้อมท้ังกรอกรายละเอียด และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบมายังสว่นทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันท่ี 23 เมษายน 2558 หรือมอบให้ผู้รับมอบ

ฉันทะของท่านน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมด้วย  
อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งต้ังให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ                

ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้ ตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำด้วยหมำยเลข 8 ท้ังนี้ กรรมกำรอิสระท่ีบริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะน้ี 
มิได้มีส่วนได้เสียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมครั้งน้ีแต่อย่ำงใด เว้นแต่ ในวำระท่ี 6 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร

ส ำหรับปี 2558 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.bangkokinsurance.com/
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ประวัติกรรมกำรอิสระท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นผูร้ับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม 

 

 
  
 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน   442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63  

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

วัน/เดือน/ปีเกิด  18 พฤศจิกายน 2485  อำยุ  72 ปี 

สัญชำติ    ไทย    สถำนภำพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  ท่ีปรึกษาอาวุโส  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ ากัด (มหาชน)    

สถำนท่ีท ำงำน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี เลขท่ี 21/35-46 อาคารไทยวา 1          
ชั้น 14 -16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์   0-2639-8907   โทรสำร  0-2639-8998 
 

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม  

- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด ์

- ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศลิปศาสตร์ สถาบันราชภฏัล าปาง 

- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสดุของ The Association for Overseas Technical Scholarship 

 (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น 

- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วปอ.31 ปรอ.รุ่นท่ี 1 พ.ศ.2531 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2546,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นท่ี 1/2549,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 17/2550,  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 

   นำยเปล่งศักด์ิ  ประกำศเภสัช 
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

  พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ  

   พ.ศ. 2547 – 2548  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา  

   พ.ศ. 2542 – 2548  กรรมการตรวจสอบ   

กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  (หรือ ธนาคารสนิเอเซีย จ ากัด (มหาชน) เดมิ) 

   พ.ศ. 2550 – เม.ย. 2553 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน) 

   พ.ศ. 2548 – มิ.ย. 2550 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน) 

กันยายน 2552 – ปัจจุบัน  นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดนิแดนในพระบรมราชนิูปภัมภ์ 

พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์  จ ากัด (มหาชน) 

   พ.ศ. 2523 – 2544   รองประธานกรรมการ  

พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ระหวา่งปี พ.ศ.2553 - 2554  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครั้งท่ี 1) 

ระหวา่งปี พ.ศ.2555 - 2556   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครั้งท่ี 2) 

พ.ศ. 2540 – 2548               ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อนิดสัเทรียลเคมิคลั จ ากัด 

พ.ศ. 2527 – 2549 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเชีย แปซิฟคิ โปแตช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
ประวัติกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง - ต าแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามค านิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนด)    
  (แต่งต้ังเพื่อต่อวาระเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557) 

     - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  (แต่งต้ังเพื่อต่อวาระเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 และมีผลเมื่อ 
  วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557) 

- ต าแหน่งดา้นบริหาร - ไม่มี – 
* จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ 16 ปี  (ต้ังแต่ 7 เมษายน 2542 ถึง ปัจจุบัน) 

* กำรถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี – 
* ข้อพิพำททำงกฎหมำย - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา – 
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* กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

1. กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

   (หรือ ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน) เดิม) 

2. ท่ีปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ ากัด (มหาชน) 

3. ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
  - การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

  1. นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดนิแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

   
* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซบีีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

  (หรือ ธนาคารสนิเอเซีย จ ากัด (มหาชน) เดิม) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

  กับบริษัทฯ แต่อย่างใด 

 
* ควำมสัมพันธ์กับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

- ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมท้ังคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว)  

  กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 
* ควำมสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ท่ีผ่ำนมำ 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  
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* กำรเข้ำร่วมประชุม/จ ำนวนครั้งท่ีเชิญประชุม    

 

กำรประชุม/ปี กำรเข้ำร่วมประชุม  
(ครั้ง) 

จ ำนวนครั้งท่ีเชิญประชุม 

(ครั้ง) 

- คณะกรรมการบริษัท ฯ   

              ปี 2555 

              ปี 2556 

              ปี 2557 

 
4 

5 

4 

 
4 

5 

4 

- คณะกรรมการตรวจสอบ  

              ปี 2555 

              ปี 2556 

              ปี 2557 

 
4 

5 

4 

 
4 

5 

4 

- ประชมุร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัท ฯ 

              ปี 2555 

              ปี 2556 

              ปี 2557 

 
2 

2 

2 

 
2 

2 

2 

- ผู้ถือหุ้น 

              ครั้งท่ี 19 (ปี 2555) 

              ครั้งท่ี 20 (ปี 2556) 

              ครั้งท่ี 21 (ปี 2557) 

 
1 

1 

1 

 
1 

1 

1 
 

 
* กำรมีส่วนได้เสียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมครั้งท่ี 22    

กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้

แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระท่ี 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท  กรุงเทพประกันภัย  จ ำกัด (มหำชน) 
(เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

………………………………………………………… 

หมวดท่ี 5 กำรประชุมผูถ้ือหุ้น 

 
 ข้อ 40.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 (สี่) 

เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม

วิสามัญ 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดหรือผู้ถือหุ้น 

ไม่น้อยกว่า 25 (ย่ีสิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกัน

ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้

เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นภายใน  1 

(หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 
 ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานท่ี  

วัน  เวลา  ระเบียบวาระการประชมุ  และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  และจัดส่งให้          

ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด)  วันก่อนวันประชุม  หรือโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม)  วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน 

 

 ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม 

ไม่น้อยกว่า 25 (ย่ีสิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง

จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ        

ผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้ 

นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม            

ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
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 ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ใน 

ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มี        

รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานใน 

ท่ีประชุม 
  ในการออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยถือว่า  

หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย  เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ

และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามท่ีประธานใน       

ท่ีประชุมก าหนด 

 

 ข้อ 44. มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

  44.1 ในกรณีปกติ  ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือ

บางส่วนท่ีส าคัญ  การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธรุกิจของบรษัิทหรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

การออกหุ้นบุริมสิทธิ  หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้  การออก
หลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ การออกใบส าคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด 
(ฉ) การควบ  หรือเลิกบริษัท 
 

  ข้อ 45. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท าดังนี้ 
   45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
   45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุน 
   45.3 พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
   45.4 เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    
   45.5 เลือกต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
   45.6 กิจการอื่น ๆ 
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
วิธีกำรมอบฉันทะ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ือหุ้น และข้ันตอนกำรเข้ำรว่มประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
1. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดน าแบบกำร

ลงทะเบียนท่ีมี Bar Code มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.1  กรณีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง :  

ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงตน พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง 

หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ น        

โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
 1.2  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม :  

ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนก่อนเริม่การประชุม เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

เอกสาร โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงตน พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง 

หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

และน าส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (โปรดดูวิธีกำรมอบฉันทะในหัวข้อท่ี 2. 

ถัดไป) พร้อมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 
1.2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้น    

เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ โดยหาก

มีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
1.2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้น

     เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนาม

     รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจดังกล่าว  โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้อง

     แสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงการเป็นนิติ บุคคล ท่ีออกโดย          

     นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรองท่ีได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง

     รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
(3) กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะต้องส่ง

     เอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย 
ก.) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงการเป็นนิติบุคคล

ของคัสโตเดียนท่ีออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจ

รับรองท่ีได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ    

ลงนามของคัสโตเดียน  
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ข.) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอ านาจ

ของคัสโตเดียนท่ีได้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการ

เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี อ านาจ

ดังกล่าว 

ค.) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือ       

มอบฉันทะแทน 

ง.)  หนังสือยันยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ        

คัสโตเดียน 
  

2. วิธีกำรมอบฉันทะ 
 2.1  ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุชื่อและ

รายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนดคนใด 

คนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อม

หนังสือนัดประชุม  
 2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีมิได้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น  (โดยบริษัทฯ                 

ขอแนะน ำให้ท่ำนใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียนใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบ

หนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น 
 2.3 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นท่ี

เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบ

ฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ตาม

ความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 
 2.4 หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง

ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความท่ีส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง  
 2.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันท่ีท าหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย  
 2.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใด ๆ ท่ีจัดท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 

ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล 

 2.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใด ๆ ท่ีจัดท าขึ้นในต่างประเทศ เอกสารท้ังหลายดังกล่าวจะต้อง

ให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือบุคคลอื่นท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท้องถ่ินรับรองการ 
ลงลายมือชื่อด้วย 
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3. วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง 

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียง    

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน          

เว้นแต่ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้                

มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้

ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้  

3.2 วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นในแต่ละวาระจากท่ีประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 
(ก.) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมท่ีได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่ีใช้หนังสือ

มอบอ านาจแบบ ก. ท่ีไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกมือเพื่อ           

ลงมติในวาระดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท า

เครื่องหมายในช่อง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียว

เท่านั้น ท้ังนี้ กรณีท่ีไม่มีบุคคลใดยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ 

(ข.) กรณีผู้มาประชุมท่ีได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่ีใช้หนังสือมอบอ านาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่ง            

ผู้มอบฉันทะก าหนดการออกเสยีงไว้ล่วงหน้าในทุกวาระแลว้ บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะ

ก าหนดไว้ ยกเว้นกรณีท่ีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้              

ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามท่ีเห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง   

(2) การลงคะแนนลับ อาจจะท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้มี

การลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว 

3.3 มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้

   ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม

   รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 
ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในท่ี

ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้ 

3.4 กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งผลกำรนับคะแนน 
เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ 

 



หน้า 58  

เอกสารสิ่งท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 10 
 

           ข้ันตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    (*ลงนามในแบบการลงทะเบียนที่มี Bar Code) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้น 
บริษัท กรุงเทพประกันภยั จ ากัด (มหาชน)

 

มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) 

แสดงบัตรประจ าตัว หรือ แสดงหนังสือมอบฉันทะ 
พร้อมเอกสารประกอบ แล้วแต่กรณี  

ลงนามเข้าร่วมประชุม 

รับบัตรลงคะแนน 

กรณีที่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือและ        

ส่งบัตรลงคะแนน (ส าหรับผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง) 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดการประชุม 

ประธานเสนอวาระการประชุม ตามล าดับ 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงและ

สรุปผลลงคะแนน 

เมื่อทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 
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แผนท่ีสถำนท่ีจัดประชุม 
 

 
 

บริษัท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) : หมำยเลขโทรศัพท์ 02-285-8888 
ส่วนทะเบียนผู้ถอืหุ้น ฝ่ำยกฎหมำย : โทรศัพท์ 02-285-7760 โทรสำร 02-610-2126 หรือ 

cs@bangkokinsurance.com 
 

 


