
 

ที ่ลข. 2559/007 
         21  มนีาคม  2559 
เรื่อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่23 
เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (BKI) 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1)  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่22 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558 
    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 
2)  รายงานประจ าปี 2558 (Annual Report) พรอ้มงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
     สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และ 
     คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (ประกอบการพจิารณาวาระที ่2 และวาระที ่3) 
3)  รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผลเปรยีบเทยีบ 3 ปี และอตัราการจ่ายเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี  
    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่4) 
4)  ค านิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 
5)  ประวตัขิองบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
6)  ประวตัขิองบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการใหม ่(ประกอบการพจิารณาวาระที ่6) 
7)  ประวตัิของบุคคลที่ไดร้ ับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเ ป็นผูส้อบบ ัญชีของบริษ ัทฯ  ประจ า ปี 2559  

    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่8) 
8)  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด  

(ขอแนะน ำใหใ้ช ้แบบ ข.) ส  าหรบัหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ผูถ้อืหุน้สามารถ download ได ้
จากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่bangkokinsurance.com 

9)  ประวตักิรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชมุ 
10) ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
11) เอกสารหลกัฐานประกอบการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ วธิีการมอบฉนัทะ วธิีการออกเสยีง 
    ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ และข ัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
12) แบบกำรลงทะเบียน (ผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดน ำเอกสำรชุดน้ีมำในวนัประชุมดว้ย) 
13) แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชมุ 

 

ดว้ยคณะกรรมการ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีติก าหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

คร ัง้ที ่23  ในวนัศกุรท์ี่  22  เมษำยน  2559  เวลำ 14.00 น.  ณ หอ้งประชุม 1105 ชั้น 11 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั  
เลขที่ 25 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร  เพือ่พจิารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมรีะเบยีบวาระ

การประชมุดงัต่อไปนี้ 
 



หนา้ 2  

 
วำระที่ 1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 

 ขอ้มูลประกอบ   บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 22 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2558 และไดจ้ดัท า

รายงานการประชมุสง่ใหแ้ก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมท ั้งได ้

เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ bangkokinsurance.com ดว้ยแลว้ โดยมสี  าเนารายงานการประชุมทีแ่นบมาพรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 1  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   การบนัทกึรายงานมคีวามถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง จงึเหน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่22 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558 
 
วำระที่ 2 รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
 ขอ้มูลประกอบ   รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 
และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ สรุปสาระส าคญัได ้

ดงันี้ 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

                    2558            2557     เปลี่ยนแปลง %  

เบี้ยประกนัภยัรบั 15,867.4 15,778.8 0.6 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั เงนิสมทบ 

หกั ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

2,552.2 

961.2 

74.6 

4.0 

2,414.2 

812.4 

73.7 

3.7 

5.7 

18.3 

1.2 

  8.1 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการรบัประกนัภยั 1,512.4 1,524.4 (0.8) 

รายไดสุ้ทธิจากการลงทนุ 1,233.5 1,166.3 5.8 

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 2,745.9 2,690.7 2.1 

หกั ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 403.6 392.9 2.7 
ก าไรสุทธิ 2,342.3 2,297.8 1.9 

ก าไรต่อหุน้ 22.00 21.58 1.9 

 
 ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2558  
 
วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  
 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 ข้อมูลประกอบ   ตามบทบญัญตัิมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนดให ้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตัิงบดุล

และงบก าไรขาดทนุดงักลา่ว  

http://www.bangkokinsurance.com/
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ในการนี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2558 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง           

ดงัปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  ดงัสรุปสาระส าคญั

ทีป่รากฏในเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 2  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

และผ่านการพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถกูตอ้ง  

 
วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตัิกำรจำ่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2558 

ขอ้มูลประกอบ   นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผนัผวนอย่าง

รุนแรง และไม่มีความจ าเป็นอื่นใด บริษทัฯ มีนโยบายจะจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ

หลงัจากหกัภาษีเงนิได ้และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 50 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่       

ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมือ่เหน็ว่า บริษทัฯ มผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ร ะชุมผูถ้อืหุน้ทราบ         

ในการประชมุคราวต่อไป 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร   ในรอบปี 2558 บริษทัฯ มกี าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้2,342,326,004.- 
บาท ก าไรเบด็เสร็จอื่นส  าหรบัปี 567,716.- บาท และก าไรสะสมยกมา 2,936,506,464.- บาท รวมเป็นก าไรสะสมก่อน

การจดัสรร 5,279,400,184.- บาท จงึเหน็สมควรเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหจ้ดัสรรเงนิก าไร โดยจ่ายเงนิปนัผล

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 106,470,000.- หุน้ในอตัราหุน้ละ 12 บาท 
โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 1,277,640,000.- บาท โดยคณะกรรมการไดอ้นุมตัิใหจ้่ายเงนิปนั

ผลระหว่างกาลไปแลว้ 3 คร ัง้ เป็นเงนิหุน้ละ 8.25 บาท จงึคงเหลอืจ่ายเงนิปนัผลงวดสุดทา้ยหุน้ละ 3.75 บาท โดยมี
รายละเอยีดการจดัสรรก าไรดงันี้ 

                  หน่วย: พนับาท 

                   คร ัง้ที ่23/2559  คร ัง้ที ่22/2558 

                 (ปี 2558)        (ปี 2557) 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่1 ในอตัรา 2.75 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 292,793 292,793 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่2 ในอตัรา 2.75 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 292,793 292,793 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่3 ในอตัรา 2.75 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 292,793 292,793 

เงนิปนัผลงวดสุดทา้ย ในอตัรา 3.75 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 399,262 399,262 

ก าไรสะสมทีย่งัมไิดจ้ดัสรรยกไป 4,001,760 2,936,506 

รวม  5,279,401  4,214,147 
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อนึ่ง การจ่ายเงนิปนัผลในอตัราตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ เป็นการจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดข้อง

บริษทัฯ ซึง่เป็นอตัราทีสู่งกว่านโยบายการจ่ายเงนิปนัผลทีก่  าหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได แ้สดงรายละเอียดการ

จ่ายเงนิปนัผลเปรียบเทียบ 3 ปี พรอ้มดว้ยอตัราการจ่ายเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี เพื่อผูถ้ือหุน้จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการพจิารณา ปรากฏในเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 3 

โดยบริษทัฯ ก าหนดใหว้นัศุกรท์ี ่11 มนีาคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สทิธิ 
ในการเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีคร ัง้ที ่23 และสทิธิในการรบัเงนิปนัผล และปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอน

หุน้ในวนัจนัทรท์ี ่14 มนีาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลงวดสุดทา้ยในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2559 
อนึ่ง การพจิารณาจ่ายเงนิปนัผล และวนัจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรออนุมตัิ

จากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ท ัง้นี้  หากไดร้บัการอนุมตัิจากผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้  บริษทัฯ จะด าเนินการส่งเช็คใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารตามทีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ 
 

วำระที่ 5  พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
ขอ้มูลประกอบ   ตามบทบญัญตัมิาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ที ่23 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของ

ทุกปี ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม ท ัง้นี้ 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้ 
ในปี 2559 มกีรรมการทีจ่ะครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 4 ท่าน มผูีท้ี่มคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอสิระ

ของบรษิทัฯ จ านวน 3 ทา่น ซึง่บริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอสิระไว เ้ขม้งวดกว่ำขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงัปรากฏในเอกสาร          

สิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 4 กรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งท ัง้ 4 ทา่น มรีายนามต่อไปนี้ 
 

1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ  
2. นายสงิห ์  ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนด 

    ค่าตอบแทนและสรรหา  
3. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ ดศิกลุ  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
     และสรรหา  
4. นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอ

วาระการประชมุผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ได ้

ต ัง้แต่วนัที่ 30 กนัยายน 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบข่าวของ   

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ยนัน้ ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ  
 

ในการนี้  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได ้พิจารณาถึงคุณสมบ ัติ  ประสบการณ ์              

ความเชี่ยวชาญ รวมถงึผลการปฏบิตังิานของ นายชยั โสภณพนิช, นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์, หม่อมราชวงศศุ์ภดศิ ดศิกุล 

และนายช.นนัท ์เพ็ชญไพศิษฏ์  แลว้ เห็นสมควรพจิารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ท่าน

ดงักลา่วกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
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ท ัง้นี้  ประวตัิและขอ้มูลของกรรมการและบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ในครัง้นี้  ปรากฏในเอกสาร 

สิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 5 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   คณะกรรมการบริษทัฯ ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ภายใตค้ าแนะน าของ
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา พจิารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายชยั โสภณพนิช, นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์, หม่อมราชวงศ์

ศุภดศิ ดศิกลุ และนายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง  
 
วำระที่ 6  พจิำรณำอนุมตัิกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำร กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ และเพิ่มเติมอ ำนำจกรรมกำรใหม ่

ขอ้มูลประกอบ   ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่22 การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัฯ ใหก้ระท าโดยทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้  

บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มคีวามประสงคเ์พิม่จ านวนกรรมการ เพือ่เพิม่ความคลอ่งตวัและ

รองรบัการขยายงานของบรษิทัฯ โดยสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสม เพือ่เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทัฯ 

เพิม่อกี 1 ทา่น และไดเ้สนอชื่อ นายอภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ซึง่ปจัจบุนัด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เขา้เป็นกรรมการบรษิทัฯ และเป็นหนึ่งในกรรมการผูม้อี  านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ  จากเดมิ 
เป็นดงันี้  

“นายชยั โสภณพนิช นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา นายพนัส ธีรวณิชยก์ุล นายอภิสิทธิ์  อนนัตนาถรตัน 

กรรมการสองในสีค่นนี้ ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั” 

 
ในการนี้  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบตัิ และความเหมาะสมของ  

นายอภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน แลว้เหน็ว่า นายอภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มปีระวตัิดี ไม่มี

คุณสมบตัติอ้งหา้ม และมผีลการปฏบิตัิงานทีด่ตีลอดมา มคีุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการผูม้อี  านาจลง

นามได ้เหน็สมควรเสนอให ้นายอภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และเป็นหนึ่งในกรรมการผูม้ี

อ  านาจลงนามผูกพนับรษิทัฯ 
 
ท ัง้นี้  ประวตัิและขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ 

สง่มำดว้ยหมำยเลข 6 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   คณะกรรมการบริษทัฯ ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา พจิารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ นายอภิสทิธิ์ อนนัตนาถรตัน เป็นกรรมการ

เพิม่อกี 1 ทา่น และเป็นหนึ่งในกรรมการผูม้อี  านาจลงนามผูกพนับรษิทัฯ  
 

กำรออกเสียงลงคะแนน   ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ที ่22 ไดก้ าหนดใหก้ารเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้ง

มากของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   
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วำระที่ 7 พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2559 
 ขอ้มูลประกอบ   ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ที่ 39 ก าหนดให ้กรรมการมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษทัฯ         

ในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้จะ

พจิารณา ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป 

หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได ้  
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2558 ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2558 เป็นจ านวนเงินท ัง้สิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และไดม้อบหมายให ้

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร ซึ่งเมื่อจดัสรรแลว้เป็นจ านวนเงินที่ใชจ้ริง 

10,089,000.- บาท โดยมหีลกัเกณฑแ์ละรายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมทีไ่ดร้บัอนุมตัิจาก

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดงันี้   

 หน่วย : บาท 

  ค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุ/คน/ปี  แบง่จ่ายรายไตรมาส  

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

- กรรมการ   720,000.-      180,000.- 

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

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    90,000.-            - 

- กรรมการธรรมาภบิาล     90,000.-             -  

 

ในปี 2559 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาเปรียบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ 

และค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจ ในประเภทเดียวกนัหรือที่มีขนาดและผล

ประกอบการใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นชอบ

ค่าตอบแทนกรรมการรายปีส าหรบัปี 2559 โดยมหีลกัเกณฑแ์ละรายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ย

ประชมุ ดงันี้  

   หน่วย : บาท 

 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุ/คน/ปี  แบง่จ่ายรายไตรมาส  

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

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

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

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    90,000.-       - 

- กรรมการธรรมาภบิาล      90,000.-        -  

   

ท ัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 ดงักล่าว รวมเป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 12,500,000. - บาท 

เท่ากบัปี 2558 ที่ผ่านมา พรอ้มกบัมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรร

ค่าตอบแทนดงักลา่วต่อไป  

 

 
 



หนา้ 7  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

ส าหรบัปี 2559 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักลา่วต่อไป 
 

กำรออกเสียงลงคะแนน   ตามบทบญัญตัิมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนดให ้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้อืหุน้  ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองใน

สามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ  
 
วำระที่ 8  พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2559 
  ขอ้มูลประกอบ   ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่22 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558 ทีป่ระชุมไดม้มีติ

แต่งตัง้บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 โดยอนุมตัิค่าตอบแทนเป็นจ านวน 

2,010,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสม และบดันี้ไดด้  าเนินการมา
ครบวาระแลว้ จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 โดยผูส้อบบญัชีรายเดมิ 
คือ บริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั  ไดเ้สนอค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงนิ 2,300,000.- 

บาท ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
            หน่วย   :   บำท 

 

  

 คณะกรรมการตรวจสอบและผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิไดพ้จิารณาภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงาน

ของผูส้อบบญัชปีี 2558 กบัการใหบ้รกิารของบรษิทัผูต้รวจสอบบญัชอีืน่ๆ แลว้เหน็วา่ บริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั เป็น

บริษทัที่มชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล รวมถงึมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัประกนั

วนิาศภยัอกีหลายแหง่ ท ัง้ยงัไม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สยีระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว ซึง่ค่าสอบบญัชีทีเ่สนอมาในปี 2559 จ านวน 2,300,000.- บาท เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของปี 2558 จ านวนท ัง้สิ้น 2,010,000.- บาท แลว้พบว่าค่าสอบบญัชีปี 2559  

มกีำรปรบัรำคำเพิ่มข้ึน 290,000.- บำท หรือประมำณรอ้ยละ 14.4 ของค่ำสอบบญัชีปี 2558  

ปี 2559 

(1) 

ปี 2558 

(2) 

เพิม่ขึ้น 

(3) = (1)-(2) 

% 

1.ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ   

  สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 

1,150,000 

 

980,000 

 

170,000 

 

17.3 

2.ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัฯ    

  (3 ไตรมาสๆ ละ 200,000 บาท) 

 

600,000 

 

510,000 

 

90,000 

 

17.6 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุ 

  ตามระดบัความเสีย่ง (30 มถินุายน 2559) 

 

140,000 

 

130,000 

 

10,000 

 

7.7 

4.ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงนิกองทนุ 

  ตามระดบัความเสีย่ง (31 ธนัวาคม 2559) 

 

410,000 

 

390,000 

 

20,000 

 

5.1 

5.ค่าบรกิารอืน่ ไม่ม ี ไม่ม ี - - 

รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น   2,300,000 2,010,000 290,000 14.4 
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 สาเหตหุลกัของการเพิม่ค่าธรรมเนียมการสอบบญัช ีมดีงันี้ 

 (1) การเพิม่ขอบเขตของการตรวจสอบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ทีม่ผีลบงัคบัใชเ้ริ่มวนัที ่

1 มกราคม 2559 โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่4 เรื่อง สญัญาประกนัภยั ซึง่ทางบริษทั ส  านกังาน  

อวีาย จ ากดั จะตอ้งประสานใหน้กัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัระดบัเฟลโล เป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสมของการตัง้ส  ารอง  

ค่าสนิไหมทดแทน 

 (2) การเปลีย่นแปลงและการน าเสนอขอ้มูลเพิม่เติมในงบการเงนิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิีการ เงือ่นไข และระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงนิ และ

รายงานเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2556 (ซึ่งปจัจุบนัใชฉ้บบั พ.ศ.2559 

ประกาศ ณ วนัที่ 4 มนีาคม 2559) ที่เริ่มใชส้  าหรบังบการเงนิรายไตรมาสที่สอบทานโดยผูส้อบบญัชี และงบการเงนิ

ส  าหรบัรอบปีปฏทินิทีต่รวจสอบและแสดงความเหน็โดยผูส้อบบญัชขีองปี พ.ศ.2559 เป็นตน้ไป 

 ดงันัน้ ค่าสอบบญัชทีีเ่พิม่ขึ้นในอตัรารอ้ยละ 14.4 นี้ ถอืวา่เป็นราคาทีเ่หมาะสม และเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป โดยก าหนดใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งดงัรายนามต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความ

คิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 
 

ผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ ทะเบียนเลขที่ จ ำนวนปีที่สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ  

1) นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ 4951 3 ปี (2557 – ปจัจบุนั) และ/หรอื 

2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต 4499 - ยงัไมไ่ดร้บัผดิชอบใน 
การแสดงความคิดเหน็และลงนาม 

ในงบการเงนิของบรษิทัฯ - 

และ/หรอื 

3) นางสาวรตันา  จาละ  3734 - ยงัไมไ่ดร้บัผดิชอบใน 
การแสดงความคิดเหน็และลงนาม 

ในงบการเงนิของบรษิทัฯ - 

 

 
ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ทีไ่ดใ้หบ้ริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ทีต่รวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัฯ  แทนผูส้อบ

บญัชดีงักลา่วได ้
ท ัง้นี้  ประวตัิและขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีในครัง้นี้  ปรากฏในเอกสาร 

สิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 7 
นอกจากนี้  บริษทัฯ มกีารร่วมลงทุนในธุรกิจประกนัภยัในต่างประเทศ จ านวน 3 แห่ง ซึ่งมสี  านกังานตัง้อยู่ 

คนละประเทศ ส าหรบัปี 2559 นี้ ยงัอยู่ในระหวา่งการด าเนินการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและจะด าเนินการแลว้เสร็จประมาณ

เดอืนเมษายน 2559 ซึง่คาดว่าจะมกีารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดมิ โดยในปี 2558 ทีผ่่านมา บริษทัร่วมแต่ละแห่งมกีาร

แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงันี้ 
1) บริษทั เอเชียอินชวัรนัส ์(ประเทศกมัพูชา) จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้  บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 

(ประเทศกมัพูชา) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ 

2) บริษทั เอเชียนอินชวัรนัสอ์ินเตอรเ์นช ัน่แนล (โฮลดิ้ง) จ ากดั ไดแ้ต่งตัง้ บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 

(ฮ่องกง ประเทศจนี) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

3) บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั (ลาว) จ ากดั อยู่ระหวา่งการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็น        
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 อีกวาระหนึ่ง โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 2,300,000.- บาท ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ชอบ  
 
วำระที่ 9  พจิำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถำ้มี)   

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผน
ทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชมุ ตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำดว้ยหมำยเลข 13 และเพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม 

ผูถ้อืหุน้สะดวกรวดเร็ว บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป  โดยบริษทัฯ 
จะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีดตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 10 

 
หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอืน่เขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชุม

ครัง้นี้   โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะที่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี้  

ตามเอกสารสิ่งที่สง่มำดว้ยหมำยเลข 8 พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งลว่งหนา้ไปถงึส่วนทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 

ภายในวนัที ่21 เมษายน 2559 โดยบรษิทัฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่ทา่นสามารถระบุการออกเสยีง

ลงคะแนนไดอ้ย่างช ัดเจน หรือมอบใหผู้ ร้ ับมอบฉันทะของท่านน ามาแสดงต่อ เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ม 

การประชุมดว้ย จกัขอบพระคุณยิ่ง ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ไว ้ 

ณ บรเิวณจดุลงทะเบยีนไวด้ว้ยแลว้ 
 
หากผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูร้บัมอบฉันทะ ท่านสามารถดู

รายละเอียดประวตัิกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

ตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 9 ท ัง้นี้ กรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะนี้  มไิดม้สี่วนไดเ้สยี

ในวาระทีเ่สนอในการประชมุคร ัง้นี้แต่อย่างใด เวน้แต่ ในวาระที ่7 เรื่องพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 
 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมท ัง้หมด 

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ bangkokinsurance.com ตัง้แต่วนัที ่21 มนีาคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

อนึ่ง เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชนสู์งสุดจากการประชมุ รวมท ัง้เป็นการรกัษาสทิธิประโยชนข์องผูถ้อืหุน้อย่าง

เต็มที ่บริษทัฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดโ้ปรดศึกษาและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบการลงทะเบยีน

เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มน าแบบกำรลงทะเบียน (ที่มี Bar Code) มำแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
ตลอดจนขอใหศึ้กษาวธิีการมอบฉนัทะ วธิีการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ และข ัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุม

ผูถ้อืหุน้ ตามทีร่ะบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมำดว้ยหมำยเลข 11 และหากท่านมคี าถามทีต่อ้งการใหบ้ริษทัฯ ชี้แจงในประเด็น 

 
 
 
 
 

http://www.bangkokinsurance.com/
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ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอครัง้นี้  สามารถจดัส่งค าถามลว่งหนา้ไปยงัส่วนทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ฝ่ายกฎหมาย ช ัน้ 9 อาคาร

กรุงเทพประกนัภยั ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์02-285-7760 หรือ  
02-285-7767 โทรสาร 02-610-2126 หรอื cs@bangkokinsurance.com 

 
 

         ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 

                           (นางศรจีติรา  ประโมจนีย)์ 
                             เลขานุการบรษิทั 

 

mailto:cs@bangkokinsurance.com
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เอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 1 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 (ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 1) 
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 22  

ของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  
…………………………………………… 

 

 ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2558 ณ หอ้งประชุม 1105 ช ัน้ 11 อาคารกรุงเทพประกนัภยั เลขที่ 25      
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมือ่เริ่มการประชุมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง        
96 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 200 ราย รวมท ัง้สิ้น 296 ราย นบัจ านวนหุน้ได  ้ 58,132,694 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

54.6001 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด (จ านวน 106,470,000.- หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ ขอ้ที ่42. 

 

Uเริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  
 

นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ท าหนา้ที่เป็นประธานในทีป่ระชุม และ     
นายวรวทิย ์โรจนร์พธีาดา กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ ท าหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 22 และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและ       

เลขานุการบรษิทัฯ ไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตลอดจนตวัแทนจากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ซึง่เป็นผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ ดงัรายนามต่อไปนี้ 

 

1. Uคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุU จ านวน 12 ทา่น จากท ัง้หมด 12 ทา่น ไดแ้ก่ 
  1. นายชยั โสภณพนิช  ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร 

2. นายเปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
4. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุวรรณ    แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและ 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
7. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ ดศิกลุ กรรมการอสิระและ 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
  8. นายวรีะศกัดิ์ สุตณัฑวบูิลย ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 
      และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

9. นางณินทริา โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 
10. นายฮเิดะโยช ิ คะมกิะตะ กรรมการอสิระ 
11. นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภบิาล 
12. นายวรวทิย ์    โรจนร์พธีาดา   กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ   

/2.... 



หนา้ 12  

เอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 1 
(2) 

 

2. Uคณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุU จ านวน 14 ทา่น ไดแ้ก่ 
1. นายอานนท ์ วงัวสุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
2. ดร.อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
3. นายต่อศกัดิ์ จงเกื้อตระกูล ทีป่รกึษา 

 4. นายจกัรกรชิ  ชวีนนัทพรชยั  ผูอ้  านวยการธุรกจิลูกคา้องคก์ร 
5. นายเลศิ วงศช์ยั ผูอ้  านวยการฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต ์
6. นางสาวพมิพใ์จ เลือ่มรุ่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

7. นางศรจีติรา ประโมจนีย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
8. นายสาธิต ลปิตะสริ ิ ผูอ้  านวยการธุรกจิตวัแทน 
9. นายสุชาต ิ จริายุวฒัน ์ ผูอ้  านวยการธุรกจิสาขาและการร่วมทนุ 
10. นายอารยี ์ วนัแอเลาะ ผูอ้  านวยการธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
11. นายณฐัดนยั พรชยัสริอิรุณ ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
12. นายปรชีา ศรมณี ผูจ้ดัการอาวุโสส านกัตรวจสอบ 
13. นายวเิชยีร โมลวีรรณ ผูจ้ดัการส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
14. นายเอกมล องัคว์ฒันะ ผูจ้ดัการส านกัการลงทนุ 
 

3. ตวัแทนจากบรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุU  
   จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก่ 

1.  คุณรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ หุน้สว่น (Partner) 
2.  คุณศิวร ี ปิยะศิรนินท ์ ผูจ้ดัการ (Manager) 
 

จากนัน้ นายวรวทิย ์ โรจนร์พธีาดา กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมถงึวธิีปฏิบตัิในการ

ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผูส้อบถามความเหน็จากทีป่ระชุมเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีงใน

แต่ละวาระ หากมีผูถ้ือหุน้ท่านใดที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ขอใหย้กมอืขึ้น และไดโ้ปรดออกเสียงไวใ้นบตัร

ลงคะแนนทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ณ จดุลงทะเบยีน ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีร่บับตัรลงคะแนนและด าเนินการตรวจนบั

ผลการลงคะแนน โดยจะหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรือ งดออกเสยีงดงักลา่วออกจากจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้
ร่วมประชมุท ัง้หมด และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบทนัท ีหากไม่มผูีถ้อืหุน้ยกมอืจะถอืว่าผูถ้อืหุน้มมีติเหน็ชอบดว้ยกบัวาระ

ทีน่ าเสนอ  
ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะก าหนดการออกเสยีงไวล้่วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีง

ตามทีผู่ม้อบฉนัทะก าหนด โดยผูร้บัมอบฉนัทะไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี หากผูม้อบฉนัทะมไิดก้ าหนดการออกเสยีง
ไวล้ว่งหนา้ ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวธิีการทีไ่ดแ้จง้มาแลว้ขา้งตน้ เมือ่การประชุมไดด้  าเนินการจน

เสร็จสิ้นครบทุกวาระแลว้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดโ้ปรดคืนบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เพื่อเก็บไวเ้ป็น

หลกัฐาน 
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ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ประธานจะเป็นผูส้อบถามความเห็นจากที่ประชุมเพือ่พจิารณาลงคะแนนเสยีง

กรรมการเป็นรายบคุคล 
ส าหรบัการนบัคะแนนเสยีง เพือ่ใหก้ารลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่

ดีน ัน้ นายวรวิทย ์โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ ไดข้อเชิญตวัแทนของผูถ้ือหุน้ 1 ท่าน  คือ  

นางอ าไพ สตัรูแสยง ผูถ้อืหุน้รายย่อย เป็นพยานในการสงัเกตการณก์ารตรวจนบัคะแนนเสยีงในการประชมุคร ัง้นี้ดว้ย  
ที่ประชุมร ับทราบวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนแลว้  ประธานจึงไดม้อบหมายให ้นายวรวิทย ์            

โรจนร์พธีาดา กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูด้  าเนินการประชมุภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบยีบ
วาระการประชมุตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

 

วำระที่ 1 Uพจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2557 

นายวรวทิย ์โรจนร์พธีาดา กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่21 
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่ไดส้่งส  าเนาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ ว่ามผูีถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานการ

ประชมุดงักลา่วหรอืไม ่ 
ปรากฏว่าไม่มผูีใ้ดขอแกไ้ข จงึขอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ   

งดออกเสยีงยกมอืขึ้น แต่ไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้  
 
มติที่ประชุม: ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 21 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที่ 25 เมษายน 

2557 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที ่1 มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เติม จ านวน 24 ราย 
เป็นการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 9 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้857,133 หุน้ รวมจ านวน 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 320 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้58,989,827 หุน้ จึงสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่1 

ดงันี้ 
ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 1: 
 เหน็ดว้ย      58,953,203      เสยีง   (99.9379 %)     
 ไมเ่หน็ดว้ย             0        เสยีง   (     --   %)   
 งดออกเสยีง      36,624        เสยีง   ( 0.0621 %)     

 
วำระที่ 2 Uรบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 

นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ไดร้ายงานจดุเด่นของการด าเนินกจิการของบริษทัฯ ในรอบ

ปี 2557 เปรยีบเทยีบกบัปี 2556 ดงันี้  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
                    U2557               U2556          Uเปลี่ยนแปลง UU%U  

เบี้ยประกนัภยัรบั 15,778.8U 15,802.4U (0.1) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั 
UหกัU ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
UหกัU เงนิสมทบ 
UหกัU ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 

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 (ขาดทนุ) สุทธจิากการรบัประกนัภยั 1,534.2 867.7 76.8 

รายไดสุ้ทธจิากการลงทนุ 11111111,166.5 11111111,264.4 (7.7) 
ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 2,700.7 2,132.1 26.7 
UหกัU ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 394.9 383.6 2.9 
ก าไรสุทธ ิ 2,305.8 1,748.5 31.9 
ก าไรต่อหุน้ 21.66 16.42 31.9 

 

นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 เบี้ยประกนัภยัรบัของ   

บริษทัฯ ปรบัตวัลดลงจากปี 2556 ในอตัรารอ้ยละ 0.1 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มกี าไรจากการรบัประกนัภยัจ านวน 

2,421.0 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2556 รอ้ยละ 12.8 และเมื่อหกัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและเงนิสมทบต่างๆ แลว้ 

บรษิทัฯ มกี าไรสุทธิจากการรบัประกนัภยั จ านวน 1,534.2 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2556 รอ้ยละ 76.8  
นอกจากนี้  ในปี 2557 บริษทัฯ มรีายไดสุ้ทธิจากการลงทุนจ านวน 1,166.5 ลา้นบาท จงึท าใหบ้ริษทัฯ มกี าไร

สุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวนเงินท ัง้สิ้น  2,305.8 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดที่บริษทัฯ ไดส้รุปผล 
การด าเนินงานในรอบปี 2557 ปรากฏในหนา้ 4, และหนา้ 24 – 29 ของรายงานประจ าปี 2557 ทีจ่ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

แลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 
จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557  

ซึง่มคี าถามและค าตอบดงันี้ 
1.  นายสุภทัร  พลพพิฒันพงศ ์ผูร้บัมอบอ านาจในนามสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถงึความคืบหนา้

ในการก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัช ัน่  นโยบายการรบัประกนัภยัและนโยบายดา้นการลงทุนของบริษทัฯ  

ในปี 2558 ดงันี้ 

1.1 ความคืบหนา้ในการก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัช ัน่ภายหลงัจากทีบ่ริษทัฯ ไดป้ระกาศ

เจตนารมณโ์ครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนในการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่เป็นอย่างไร 

คุณวรวทิย ์โรจนร์พธีาดา กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชมุวา่ บรษิทัฯ ไดป้ระกาศ

เจตนารมณโ์ครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2556 ทีผ่่านมา 

ส าหรบัการก าหนดนโยบายนัน้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจดัท านโยบายและปรบัปรุงกฎระเบยีบเดิมที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่รวมถงึนโยบายการแจง้เบาะแส ซึ่งจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบและจะจดัส่งใหค้ณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตผ่านทางสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เพือ่ขอใบรบัรองต่อไป ซึง่คาดว่าการด าเนินการในข ัน้ตอนการขอใบรบัรองน่าจะแลว้

เสร็จในไตรมาสที ่3 ของปี 2558 
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1.2   ปจัจุบนัสภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบี้ยทีต่กต า่ลง บริษทัฯ มนีโยบายการรบัประกนัภยัดา้นใด

เป็นพเิศษและมนีโยบายดา้นการลงทนุอย่างไร 

   คุณชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหารชี้ แจงว่า  การท าก าไรจาก 

การรบัประกนัภยัในปี 2558 ท าไดล้  าบาก ไม่เหมอืนปีที่ผ่านมา เนื่องจากปจัจุบนัตลาดไม่ขยายตวัและมกีารแข่งขนัสูง  

ซึง่บริษทัฯ จะพจิารณารบังานทีอ่ยู่ในวสิยัที่บริษทัฯ สามารถรบัประกนัภยัไดแ้ละมกี าไร เช่นเดยีวกบัการลงทุนในปีนี้  

คาดว่าก าไรจะไม่เพิม่ขึ้น เนื่องจากในปีนี้อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากมแีนวโนม้ทรงตวัหรือลดลง ประกอบกบัอตัราการจ่าย 

เงนิปนัผลของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยคงไมเ่ปลีย่นแปลงในทศิทางทีสู่งขึ้น 

2.  นายสุวทิย ์ เตรียมศิริวรกุล ผูถ้อืหุน้รายย่อยสอบถามถงึสาเหตุทีท่  าใหก้ าไรจากการขายหลกัทรพัยแ์ละ

สนิทรพัยใ์นปี 2557 ลดลงมากจากปี 2556  

คุณชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหารชี้แจงว่าในปี 2554 ไดเ้กิดเหตุการณ์

อทุกภยัครัง้ใหญ่ ซึง่ท  าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งชดใชค่้าสนิไหมทดแทนเป็นจ านวนเงนิสูงมาก    บริษทัฯ จงึไดข้ายหลกัทรพัยใ์น

ปี 2555 และ 2556 เป็นเงนิจ านวนประมาณสองพนัลา้นบาท เพื่อน าก าไรมาชดเชยผลขาดทุนจากการรบัประกนัภยั 

ในขณะที่ปี 2557 บริษทัฯ สามารถจดัการค่าสนิไหมทดแทนจากเหตุการณ์น า้ท่วมทีเ่หลอืไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัก าไรจาก

การขายหลกัทรพัยอ์กี 

ทีป่ระชมุไมม่คี าถามเพิม่เตมิ จงึสรุปมตดิงันี้ 
 
มติที่ประชุม: ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงาน

ประจ าปี 2557 ตามทีเ่สนอ 

 
วำระที่ 3 Uพิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557     

ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีภำยนอก และคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  
นายวรวทิย ์โรจนร์พธีาดา กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะ

การเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอก

และผ่านการพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัรายละเอยีดปรากฏในหนา้ 72 - 79 ของรายงานประจ าปี 

2557 ทีไ่ดส้ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  
จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ ของบรษิทัฯ ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม ทีป่ระชมุจงึมมีตดิงันี้ 

 
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมมีติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2557 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม
เพิม่เติม จ านวน 19 ราย เป็นการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 14 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้

44,268 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น 339 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้59,034,095 หุน้ จงึสรุปผลการนบั

คะแนนเสยีงในวาระที ่3 ดงันี้ 
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ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 3: 

 เหน็ดว้ย     58,997,471         เสยีง   (99.9380 %)     
 ไมเ่หน็ดว้ย             0          เสยีง   (     --   %)   
 งดออกเสยีง      36,624         เสยีง   ( 0.0620 %)   

 

0Bวำระที่ 4 Uพจิำรณำอนุมตัิกำรจำ่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2557 
นายวรวทิย ์โรจนร์พธีาดา กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ เสนอต่อทีป่ระชุมว่า ในรอบปี 2557 บริษทัฯ มี

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิได ้2,305,746,864.- บาท และก าไรสะสมยกมา 1,908,399,600.- บาท บริษทัฯ จึงมีก าไร

สะสมก่อนการจดัสรร 4,214,146,464.- บาท  
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิใหจ้ดัสรรเงนิก าไร โดยจ่ายเงนิปนัผล

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 106,470,000.- หุน้ในอตัราหุน้ละ 12 บาท 
โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ รวมเป็นเงินท ัง้สิ้น 1,277,640,000. - บาท ซึ่งคณะกรรมการไดอ้นุมตัิให ้

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ 3 คร ัง้ เป็นเงนิหุน้ละ 8.25 บาท จงึคงเหลอืจ่ายเงนิปนัผลงวดสุดทา้ยหุน้ละ 3.75 บาท
ดงัรายละเอยีดการจดัสรรก าไรดงันี้ 

                       หน่วย: พนับาท 
                                    ครัง้ที ่22/2558 คร ัง้ที ่21/2557 
                  (ปี 2557)       (ปี 2556) 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่1 ในอตัรา 2.75 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 292,793 209,137 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่2 ในอตัรา 2.75 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 292,793 209,137 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่3 ในอตัรา 2.75 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 292,793 209,137 

เงนิปนัผลงวดสุดทา้ย ในอตัรา 3.75 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 399,262 285,188 

โอนไปเป็นทนุจดทะเบยีนเพือ่จ่ายหุน้ปนัผล -- 304,200 

เงนิส  ารองตามกฎหมาย -- 30,420 

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

รวม 4,214,147 3,155,619 
 

โดยบริษทัฯ ก าหนดใหว้นัศุกรท์ี ่13 มนีาคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สทิธิ 
ในการเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี คร ัง้ที ่22 และสทิธิในการรบัเงนิปนัผล และปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้

ในวนัจนัทรท์ี ่16 มนีาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลงวดสุดทา้ยในวนัพฤหสับดทีี ่30 เมษายน 2558 
จากนัน้จึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปนัผลและการจดัสรรก าไรประจ าปี 

2557 ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมมีติอนุมตัิใหจ้ดัสรรเงนิก าไร การจ่ายเงนิปนัผล ตลอดจนวนัปิดสมดุทะเบยีนเพื่อ
สทิธิในการรบัเงนิปนัผล ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ท ัง้นี้  ระหว่างการประชุมในวาระที ่4 มผูีถ้อืหุน้ซึง่เป็น 

ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จ านวน 2 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้15,666 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ

ท ัง้สิ้น 341 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้59,049,761 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่4 ได ้ดงันี้ 
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ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 4: 

 เหน็ดว้ย     58,992,037         เสยีง   (99.9022 %)     
 ไมเ่หน็ดว้ย       19,000         เสยีง   ( 0.0322 %)   
 งดออกเสยีง      38,724         เสยีง   ( 0.0656 %)   
 

วำระที่ 5  พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระU  
ประธานไดม้อบหมายให ้นายสิงห ์ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 
นายสิงห ์ตงัทตัสวสัดิ์ ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า ปจัจุบนัคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ

จ านวนท ัง้สิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งในอตัราหนึ่งในสาม 

ท ัง้นี้  กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว อาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้โดยในปีนี้มี

กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ทา่น ดงันี้ 
 

1. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
2. นางณินทริา     โสภณพนิช   กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 
3. นายฮเิดะโยช ิ คะมกิะตะ   กรรมการอสิระ 
4. นายวรวทิย ์ โรจนร์พธีาดา   กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการ

ประชุมผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหนา้ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่29 กนัยายน 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 พรอ้มท ัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักลา่วผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ยนัน้ ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ

บคุคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ  
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระดงักลา่ว ไดพ้จิารณา

ถึงคุณสมบตัิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานของนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช, นางณินทิรา 

โสภณพนิช, นายฮิเดะโยชิ คะมกิะตะ และนายวรวทิย ์โรจนร์พธีาดา แลว้ เหน็สมควรพจิารณาแต่งตัง้กรรมการซึง่พน้

จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ทา่นดงักลา่วกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง  
คณะกรรมการบริษทัฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีมติเห็นชอบและอนุมตัิใหเ้สนอรายชื่อ 

นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช, นางณินทิรา โสภณพนิช, นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา  

ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง  
จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าว โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยกบั

ขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ไดโ้ปรดยกมือเพื่อลงมติ เป็นรายบุคคล หากไม่มีผูถ้ือหุน้ยกมือ          

จะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้มมีตเิหน็ชอบกบับคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ  
จากนัน้ นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ ไดป้ระกาศชื่อบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงมติเป็น

รายบคุคล จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงเพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรษิทัฯ เป็นรายบคุคล ไดด้งันี้ 
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1. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
    ในระหวา่งนี้ มผูีถ้อืหุน้ซึง่มาดว้ยตนเองเขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จ านวน 2 ราย  

นบัจ านวนหุน้ได ้428 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุท ัง้สิ้น 343 ราย  
นบัจ านวนหุน้ได ้59,050,189 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของ นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ไดด้งันี้ 

 

 เหน็ดว้ย     58,992,465         เสยีง    (99.9022 %)     
 ไมเ่หน็ดว้ย             0         เสยีง    (      --  %)    
 งดออกเสยีง      57,724         เสยีง    ( 0.0978 %)  
 

2.  นางณินทริา โสภณพนิช  กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล  
    อนึ่ง เนื่องจาก นางณินทริา โสภณพนิชและคู่สมรส ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รวมเป็นจ านวน 2,949 หุน้  
    ดงันัน้ เพือ่ความโปร่งใสในการออกเสยีงลงมต ิจงึของดออกเสยีงใหแ้ก่ตนเอง  
 ในระหวา่งนี้ ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของ  
 นางณินทริา โสภณพนิช ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย     56,798,217         เสยีง    (96.1863 %)     
 ไมเ่หน็ดว้ย    2,191,299         เสยีง    ( 3.7109 %)    
 งดออกเสยีง      60,673         เสยีง    ( 0.1028 %) 
    

3.  นายฮเิดะโยช ิ คะมกิะตะ กรรมการอสิระ 
    ในระหวา่งนี้ ไมม่ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีง 
    ของ นายฮเิดะโยช ิคะมกิะตะ ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย     58,992,465         เสยีง    (99.9022 %)     
 ไมเ่หน็ดว้ย             0         เสยีง    (      --  %)    
 งดออกเสยีง      57,724         เสยีง    ( 0.0978 %) 

 

4.  นายวรวทิย ์ โรจนร์พธีาดา กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ 
    อนึ่ง เนื่องจาก นายวรวทิย ์โรจนร์พธีาดา ถอืหุน้ในบรษิทัฯ เป็นจ านวน 68,140 หุน้  

ดงันัน้ เพือ่ความโปร่งใสในการออกเสยีงลงมต ิจงึของดออกเสยีงใหแ้ก่ตนเอง  
ในระหวา่งนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เติม จ านวน 2 ราย เป็นการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 1 ราย 
และโดยการมอบฉนัทะ 1 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้7,421 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมท ัง้สิ้น  

345 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้59,057,610 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงของ นายวรวทิย ์โรจนร์พธีาดา

ไดด้งันี้ 
 

 เหน็ดว้ย     58,914,526      เสยีง    (99.7577 %)     
 ไมเ่หน็ดว้ย       17,220         เสยีง    ( 0.0292 %)    
 งดออกเสยีง     125,864        เสยีง    ( 0.2131 %) 
 

/9... 



หนา้ 19  

เอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 1 
(9) 

 

มติที่ประชุม: ทีป่ระชมุโดยเสยีงขา้งมากมมีตใิหก้รรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ทา่น  
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

1. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
2. นางณินทริา     โสภณพนิช   กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 
3. นายฮเิดะโยช ิ คะมกิะตะ   กรรมการอสิระ 
4. นายวรวทิย ์ โรจนร์พธีาดา   กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ 
 
ดงันัน้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 
1. นายชยั โสภณพนิช  ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร 

2. นายเปลง่ศกัดิ์  ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัดิ์  กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุวรรณ    แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
7. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ ดศิกลุ กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
8. นายวรีะศกัดิ์   สุตณัฑวบูิลย ์  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 
    และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
9. นางณินทริา โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

10. นายฮเิดะโยช ิ คะมกิะตะ กรรมการอสิระ 
11. นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ   กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภบิาล 
12. นายวรวทิย ์    โรจนร์พธีาดา   กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ 
 

วำระที่ 6 พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2558 
 ประธานไดม้อบหมายให ้นายสิงห ์ต ังทตัสวสัดิ์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุในวาระนี้ 
นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 21 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 

25 เมษายน 2557 ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2557 เป็นจ านวนเงินท ัง้สิ้นไม่ เกิน 

9,000,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรร ซึง่เมือ่จดัสรร

แลว้เป็นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้รงิ 8,838,000.- บาท ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในหนา้ 124 – 125  ของรายงานประจ าปี 2557 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาประเมนิผลงานและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ในรอบปีทีผ่่านมา ซึง่กรรมการทุกท่านไดใ้หเ้วลามาปฏบิตัิหนา้ทีอ่ย่างสม า่เสมอ และยงัมสี่วนในการใหข้อ้คิดเหน็ทีเ่ป็น

ประโยชนต่์อฝ่ายจดัการ   ประกอบกบัคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาเปรยีบเทยีบยอดสนิทรพัย ์ 
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รายไดสุ้ทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือที่มีขนาดและ  

ผลประกอบการใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมตัิ

ค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินท ัง้สิ้นไม่เกิน 12,500,000. - บาท พรอ้มมอบหมายให ้

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าวต่อไป ดงัสรุปหลกัเกณฑแ์ละ

รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชมุประจ าปี 2558 ทีข่ออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

  หน่วย : บาท 
 

                                                                                                   ค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุ/คน/ปี                                                       แบง่จ่ายรายไตรมาส 
- ประธานกรรมการ             1,440,000.-  360,000.- 
- กรรมการ     720,000.-  180,000.- 
- กรรมการตรวจสอบ    360,000.-   90,000.- 

- กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   90,000.-              - 
- กรรมการธรรมาภบิาล     90,000.-              -  

 

ท ัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยไม่

นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ       
จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมสอบถามเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2558 ปรากฏว่า

ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงที่มาประชุมเห็นดว้ย ใหจ้่าย
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรบัปี 2558 ในวงเงนิไม่เกิน 12,500,000.- บาท และ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรต่อไป ดงัสรุปผลการนบัคะแนนเสยีง

ในวาระที ่6 ได ้ดงันี้ 
ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 6: 

 เหน็ดว้ย     57,410,683            เสยีง    (97.2113 %)     
 ไมเ่หน็ดว้ย    1,610,303            เสยีง    ( 2.7267 %)    
 งดออกเสยีง      36,624            เสยีง    ( 0.0620 %)         
    

วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2558 
ประธานไดม้อบหมายให ้นายเปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อทีป่ระชมุในระเบยีบวาระนี้ 
นายเปลง่ศกัดิ์ ประกาศเภสชั ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ไดผ้่านการพจิารณา

แต่งตัง้จากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่21 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2557 ซึง่บดันี้ครบก าหนดเวลาแลว้ 

จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2558 โดยเสนอให ้
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1) นางสาวรชัดา  ยงสวสัดิ์วาณิชย ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4951 และ/หรอื 
2) นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4499 และ/หรอื 
3) นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3734 
 

แหง่บรษิทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง โดยก าหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผูท้  า

การตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ  
ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตัิหนา้ทีไ่ด ้ใหบ้ริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ทีต่รวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทนผูส้อบ

บญัชดีงักลา่วได ้
นอกจากนี้ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงนิ 2,010,000.- 

บาท โดยมรีายละเอยีดค่าสอบบญัชทีีเ่สนอต่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้         
 หน่วย: บำท 

  

 
  คณะกรรมการตรวจสอบและผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิไดพ้จิารณาเปรียบเทยีบผลงานของผูส้อบบญัชี

ปี 2557 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัชีอื่น ๆ แลว้ เห็นว่า บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัที่มี

ชื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล รวมถงึมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอกี

หลายแหง่ ท ัง้ยงัไมม่คีวามสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สยีระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร /ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ่งค่าสอบบญัชีในปี 2558 จ านวน 2 ,010,000.- บาท เมื่อเปรียบเทยีบกบั

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีของปี 2557 จ านวนท ัง้สิ้น 1,959,000.- บาท แลว้มคีวามเห็นว่าค่ำสอบบญัชีปี 2558 ที่ม ี 

กำรปรบัรำคำเพิ่มข้ึน 51,000.- บำท หรือประมำณรอ้ยละ 2.6 ของค่ำสอบบญัชีปี 2557 เป็นราคาทีเ่หมาะสม  
 

/12.... 

            

ปี 2558 

(1) 

ปี 2557 

(2) 

 

เพิม่ขึ้น 

(3)=(1)-(2) 

 

เพิม่ขึ้น 

(%) 

1.ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ  

   สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 980,000 950,000 30,000 3.2 

2.ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัฯ          

  (3 ไตรมาสๆ ละ 170,000 บาท) 510,000 489,000 21,000 4.3 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุตาม 

   ระดบัความเสีย่ง (30 มถินุายน 2558) 130,000 130,000 - - 

4.ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงนิกองทนุตาม 

   ระดบัความเสีย่ง (31 ธนัวาคม 2558) 

 

390,000 

 

390,000 

 

- 

 

- 

5.ค่าบรกิารอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี - - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,010,000 1,959,000 51,000 2.6 
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จากนัน้จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชสี  าหรบัปี 2558 ปรากฏวา่ไมม่คี าถาม จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี้ 
 
มติที่ประชุม: ทีป่ระชมุโดยเสยีงขา้งมากมมีตแิต่งตัง้ให ้นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เลขทะเบียนที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียนที่  4499 และ/หรือ         
นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3734 แห่งบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ประจ าปี 2558 และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีไ่ด ้ใหบ้ริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ทีต่รวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษทัฯ 

แทนผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงนิ 2,010,000.- บาท  
ท ัง้นี้ ระหวา่งการประชมุในวาระที ่7 มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ จ านวน 14 ราย เป็นการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 10 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้2,998,977 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วม

ประชมุท ัง้สิ้น 359 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้62,056,587 หุน้ จงึสรุปผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระที ่7 ได ้ดงันี้ 
ผลกำรนบัคะแนนเสยีงในวำระท่ี 7: 

 เหน็ดว้ย     62,019,863            เสยีง    (99.9408 %)     
 ไมเ่หน็ดว้ย             0            เสยีง    (      --  %)    
 งดออกเสยีง      36,724           เสยีง    ( 0.0592 %)         

 
วำระที่ 8  พจิำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถำ้มี) 

1Bประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่จะมผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ๆ เพือ่พจิารณาหรอืไม่ 
  

ไมม่ผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอกี ประธานจงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า การประชุมผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่22 นี้ 

ไดด้  าเนินการมาครบทกุระเบยีบวาระแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเรื่องอื่นๆ ได ้ปรากฏว่าไม่มคี าถาม ประธาน

จงึกลา่วปิดประชมุ และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชมุ 
 
อนึ่ง ในระหว่างการด าเนินการประชุมมผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เติม จงึท าใหจ้  านวนหุน้ของการลงมติใน

วาระต่างๆ มจี านวนหุน้มากกวา่จ านวนหุน้ขณะทีเ่ริ่มเปิดประชุม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ ผูถ้อืหุน้

ทีม่อบฉนัทะไดก้ าหนดการออกเสยีงลงคะแนนไวล้ว่งหนา้แลว้ว่า เหน็ดว้ยในวาระที ่1 ถงึวาระที ่7 และไม่เหน็ดว้ยหรือ

งดออกเสยีงในวาระที ่8 จงึไมม่ผีลกระทบต่อผลการนบัคะแนนเสยีงในวาระต่างๆ ทีผ่่านมาแลว้แต่อย่างใด  
 
ดงันัน้ จึงสรุปจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 123 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 236 ราย รวม

ท ัง้สิ้น 359 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้62,056,587 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.2855 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด  

(จ านวน 106,470,000 หุน้) 
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เลกิประชมุเวลา 15.10 น. 

      
    
 
                   (นายชยั  โสภณพนชิ) 
        ประธานในทีป่ระชมุ 

 
 
 
 
 

 (นายวรวทิย ์โรจนร์พธีาดา)  
ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 
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รำยงำนประจ ำปี 2558 (Annual Report) พรอ้มงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 2 และวำระที่ 3) 
 

สรุปสาระส าคญัของงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการศึกษา
วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

  
      (หน่วย : พนับำท) 

 

 ปี 2558 ปี 2557 เปลี่ยนแปลง รอ้ยละ 

สนิทรพัย ์ 60,024,016 53,574,231 6,449,785 12.0 

หน้ีสนิ 25,567,846 25,602,878 (35,032) (0.1) 

สว่นของเจำ้ของ 34,456,170 27,971,353 6,484,817 23.2 

รำยได ้

- รำยไดจ้ำกกำรรบัประกนัภยั 

- รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสุทธิ 

- ก ำไรจำกเงนิลงทนุ 

- สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

- ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัย ์

- รำยไดอ้ืน่ ๆ  

รวม  

 
12,210,083 

1,038,066 

20,922 

11,620 

996 

161,913 

13,443,600 

 
11,910,596 

974,619 

24,044 

10,796 

2,422 

154,420 

13,076,897 

 
299,487 

63,447 

(3,122) 

824 

(1,426) 

7,493 

366,703 

 
2.5 

6.5 

(13.0) 

7.6 

(58.9) 

4.9 

2.8 

ค่ำใชจ้ำ่ย 

- ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรรบัประกนัภยั 

- ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน 

- เงนิสมทบ 

- ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 

- ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้

รวม 

 
9,657,857 

961,248 

74,566 

4,031 

403,572 

11,101,274 

 
9,496,345 

812,429 

73,656 

3,744 

392,932 

10,779,106 

 
161,512 

148,819 

910 

287 

10,640 

322,168 

 
1.7 

18.3 

1.2 

7.7 

2.7 

3.0 

ก ำไรสุทธิ 2,342,326 2,297,791 44,535 1.9 

ก ำไรต่อหุน้ 22.00 21.58 0.42 1.9 
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รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี 
(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 4) 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล 
     หน่วย: ลา้นบาท 

                     คร ัง้ที ่23/2559   คร ัง้ที ่22/2558   คร ัง้ที ่21/2557 

                 (ปี 2558)         (ปี 2557)         (ปี 2556) 
                (ปรบัปรุงใหม)่        (ปรบัปรุงใหม)่ 

1. ก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 2,342.3 2,297.8 1,751.2 

2. จ านวนหุน้ทีจ่่ายเงนิปนัผลประจ าปี (ลา้นหุน้) 106.47 106.47 76.05 

3. ก าไรต่อหุน้ (บาท) * 22.00 21.58 23.03 

4. เงนิปนัผลประจ าปี (บาท:หุน้)   12 12    12+4 ** 

5. รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น  1,277.6 1,277.6 1,216.8 

6. สดัสว่นการจ่ายเงนิปนัผล  

   (เปรยีบเทยีบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ 

54.54 55.60 69.48 

 
หมายเหต ุ * ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ  าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้สามญั 

**  ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 21/2557 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2557 บริษทัฯ ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุม      

ผูถ้อืหุน้ใหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 760.5 ลา้นบาท เป็น 1,064.7 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพือ่จ่ายเป็นหุน้ปนัผลใหแ้ก่  

ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 5 หุน้เดมิ ต่อ 2 หุน้ปนัผล 
 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี 

(บาท/หุน้) 
กำรประชุมผูถ้อืหุน้ เงนิปนัผล เงนิปนัผลและหุน้ปนัผล รวม 

ครัง้ท่ี/ปี ประจ ำปี ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 หุน้ปนัผล  
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 

22/2558 2557 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 

 
หมายเหตุ  *  ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 21/2557 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2557 บริษทัฯ ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุม      

ผูถ้อืหุน้ใหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 760.5 ลา้นบาท เป็น 1,064.7 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพือ่จ่ายเป็นหุน้ปนัผลใหแ้ก่  

ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 5 หุน้เดมิ ต่อ 2 หุน้ปนัผล 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอสิระของบริษทัฯ 

 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว ้ซึ่งเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัต่อไปนี้  
 

กรรมการอสิระ หมายถงึ บุคคลที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ มทีกัษะที่หลากหลายเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ        

มคีวามเขา้ใจเป็นอย่างดีถงึหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ พรอ้มที่จะ

แสดงความคิดเห็นโดยอสิระในการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และเป็น

ธรรมต่อผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี  สามารถอทุศิเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทัฯ ไดอ้ย่างเต็มที่ 

โดยกรรมการอสิระจะตอ้งเป็นกรรมการทีไ่ม่มธุีรกิจหรือการงานใดอนัเกี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ อนัอาจมผีลกระทบต่อการ

ตดัสนิใจโดยอสิระของตน และจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

 
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บรษิทัร่วม นิตบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั ท ัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

ดว้ย 
 
(2) ไม่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท ัง้ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรือเป็น  

ผูม้อี  านาจควบคุม เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ท ัง้นี้  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณี       

ทีเ่คยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั 
 
(3) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอื โดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน่อ้ง และ

บุตร รวมท ัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็น

ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทั หรอื บรษิทัย่อย 
 
(4) ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่มีูลค่ารายการตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ หรือ

ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กวา่ กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือ

ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั รวมท ัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้อี  านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์

ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม นิตบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอสิระของบริษทัฯ (ต่อ) 

 
 
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคลที่เป็นผูถ้ือหุน้      

รายใหญ่หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังาน  

สอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคลที่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ             

ผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บั      

การแต่งตัง้ 
 
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ เช่น ทีป่รึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิ

ราคาทรพัยส์นิ เป็นตน้  ซึง่ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติ
บุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ            

ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
 
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ      

ผูถ้อืหุน้ซึง่ เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
 
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย  

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รบั

เงนิเดือนประจ า หรือถอืหุน้รอ้ยละ  1  ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี

สภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบับรษิทั หรอื บรษิทัย่อย 
 
(9) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ 
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ประวตัขิองบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ               

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 5) 
 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่งพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายชยั โสภณพนิช, นายสิงห ์ตงัทตัสวสัดิ์, หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และ

นายช.นนัท ์เพ็ชญไพศิษฏ ์กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการและบุคคลที่

ไดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้ จ านวน  4  ทา่น ดงันี้  
1. นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ (ต่อวาระ) 
2. นายสงิห ์  ตงัทตัสวสัดิ์ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนด 

    ค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 
3. หมอ่มราชวงศศุ์ภดศิ ดศิกลุ  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
     และสรรหา (ต่อวาระ) 
4. นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

 
ท ัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มลูประวตัขิองบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการท ัง้ 4 ทา่นดงักลา่ว 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ประวตัิกรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

 (ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 5) 

 

 
 
 
 

ที่อยู่ปจัจุบนั   61 ซอยสุขมุวทิ 19 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา 
    กรุงเทพมหานคร 10110 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  21  พฤศจกิายน  2486 อำย ุ  72 ปี 
สญัชำต ิ    ไทย   สถำนภำพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง   ประธานกรรมการ 

สถำนที่ท ำงำน  บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

   25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั  ถนนสาทรใต ้  

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์  0-2285-8500 - 1  โทรสำร  0-2677-3701 
 

ประวตัิกำรศึกษำ/อบรม  

พ.ศ. 2510  B.Sc., University of Colorado, U.S.A.  
พ.ศ. 2527  Advanced Management Program, the Wharton School, University of  Pennsylvania 
พ.ศ. 2536  ปรญิญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่6) 

พ.ศ. 2545  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่16/2545 
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

พ.ศ. 2547  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Chairman 2000 รุ่นที ่10/2547 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

สงิหาคม 2521 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2553 – 2558   ประธานคณะผูบ้รหิาร บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)    

พ.ศ. 2519 – 2552        กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2511 – กรกฎาคม 2521 กรรมการ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

นำยชยั    โสภณพนิช 
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ต่อ) 
25 กมุภาพนัธ ์2559 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2534 – 25 กมุภาพนัธ ์2559 รองประธานกรรมการ บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2531 – ปจัจบุนั     ประธานกรรมการ บรษิทั ฟูรูกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2529 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิทั จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิ้ล จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2522 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2511 – 17 มนีาคม 2559 กรรมการ บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2552 – 2558   กรรมการ International Insurance Society, Inc. , New York, U.S.A. 
พ.ศ. 2549 – 2551   ประธานสภาธุรกจิประกนัภยัไทย  

พ.ศ. 2527 – 2529, 2532 – 2534,  
2540 – 2544, 2548 – 2550   นายกสมาคม สมาคมประกนัวนิาศภยั  
พ.ศ. 2531 – 2535   Chairman, ASEAN Reinsurance Corp., Ltd., Singapore  
พ.ศ. 2530 – 2532   Chairman, ASEAN Insurance Council, Jakarta  
พ.ศ. 2527 – 2529, 2547 – 2549 President, the  East Asian Insurance Congress  
 
ประวตัิกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   
- ต าแหน่งดา้นกรรมการ / ดา้นบริหาร   - ประธานกรรมการ 

* จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ   - 48 ปี - (ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2511 - ปจัจบุนั) 

* กำรถอืหุน้ในบริษทั - 3,473,026 หุน้ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด (Record Date)  
  วนัที ่27 พฤศจกิายน 2558) คิดเป็นรอ้ยละ 3.26 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด 
  หมายเหต:ุ นบัรวมหุน้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
  พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ไดแ้ก่ 

     (1) คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จ านวน 665,746  หุน้ 
* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 4 แหง่ ไดแ้ก่  
  1) ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

  2) ประธานกรรมการ บรษิทั ฟูรูกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

  3) ประธานกรรมการ บรษิทั จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิ้ล จ ากดั (มหาชน) 
  4)  ประธานกรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 
 - การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  - จ านวน 10 แหง่ -  
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* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 

 - ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ บรษิทั ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัรบัประกนัภยัต่อ  

  และไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัฯ ซึง่เป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยัแต่อย่างใด 

* ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้ริหำรหรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

- เป็นประธานกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 3,473,026 หุน้ หรอื คิดเป็นรอ้ยละ 3.26 ของหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด  
  ซึง่นบัรวมหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ไดแ้ก่ 
 (1) คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จ านวน 665,746 หุน้ 

จงึมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ แต่อย่างใด  
อนึ่ง เนื่องจาก ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดทีถ่อืหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของ

บริษทัฯ ดงันัน้ บริษทัฯ จึงไม่มีกลุ่มผูถ้ือหุน้ที่มีลกัษณะเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ตามค านิยามที่ส  านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ก าหนด  

* ควำมสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กนัในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- เป็นประธานกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส  าคญักบับรษิทัฯ  
* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

 

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  
(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 
 (คร ัง้) 

- คณะกรรมการบรษิทัฯ   

              ปี 2556 

              ปี 2557 

              ปี 2558 

 
5 

4 

4 

 
5 

4 

4 

- ผูถ้อืหุน้ 

              คร ัง้ที ่20 (ปี 2556) 

              คร ัง้ที ่21 (ปี 2557) 

              คร ัง้ที ่22 (ปี 2558) 

 
1 

1 

1 

 
1 

1 

1 
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ประวตัิกรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

 (ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 5) 

 

 
 

 
 

 
ที่อยู่ปจัจุบนั   59  ซอยโรงเรยีนพงษเ์วชอนุสรณ์  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  19  กรกฎาคม  2485 อำย ุ  73 ปี 
สญัชำต ิ    ไทย   สถำนภำพ สมรส 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  กรรมการบรหิาร 

สถำนที่ท ำงำน  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
   333 ถนนสลีม กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์  0-2230-1806-7  โทรสำร  0-2353-5133 

 

ประวตัิกำรศึกษำ/กำรอบรม  

- ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโทบริหารธุรกจิ สาขาการเงนิการธนาคาร the Wharton School of Finance and Commerce,  

University of Pennsylvania  
- วุฒบิตัร Management Development Program, the Wharton School 
- วุฒบิตัร Executive Development Program, Harvard Business School 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่0/2543 
     สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
สงิหาคม 2547 – ปจัจบุนั  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
    บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เมษายน 2547 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

นำยสงิห ์  ตงัทตัสวสัด์ิ 
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ต่อ) 

พ.ศ. 2548 – ปจัจบุนั  กรรมการบรหิาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2548 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2549 – 2553         กรรมการผูอ้  านวยการ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2547 – ปจัจบุนั   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2514 – ปจัจบุนั   กรรมการ บรษิทั กาญจนทตั จ ากดั 

พ.ศ. 2553 – พฤษภาคม 2558 กรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
พ.ศ. 2548 – 2556   กรรมการอสิระ บรษิทั ทดีบับลวิแซด คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2545 – 2552      ทีป่รกึษา ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน 

   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2542 – 2544    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวตัิกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   
- ต าแหน่งดา้นกรรมการ  - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ ก าหนด) 

      (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2556) 

- ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
  (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2556 และ 
   มผีลเมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2556) 

- ต าแหน่งดา้นบรหิาร          - ไมม่ ี- 

* จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ - 12 ปี - (ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 - ปจัจบุนั)   

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ   - 153,300 หุน้ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด (Record Date)  
  วนัที ่27 พฤศจกิายน 2558) คิดเป็นรอ้ยละ 0.144 ของจ านวนหุน้ 
  ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด 

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 2 แหง่ ไดแ้ก่  

1) กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2) กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 แหง่ ไดแ้ก่   

  1) กรรมการ บรษิทั กาญจนทตั จ ากดั  

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

  ซึง่เป็นสถาบนัการเงนิ และไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัฯ แต่อย่างใด 
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* ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้ริหำรหรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

- ไมเ่ป็นญาตสินิท (เช่น บดิา มารดา คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ลงุ ป้า นา้ อา รวมท ัง้คู่สมรสของบคุคลดงักลา่ว)  

  กบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

* ควำมสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กนัในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  

* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

 

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  
(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  
(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบรษิทัฯ   

              ปี 2556 

              ปี 2557 

              ปี 2558 

 
5 

3 

4 

 
5 

4 

4 

- คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

  และสรรหา 

              ปี 2556 

              ปี 2557 

              ปี 2558 

 

 

2 

1 

3 

 

 

2 

1 

3 

- ผูถ้อืหุน้ 

              คร ัง้ที ่20 (ปี 2556) 

              คร ัง้ที ่21 (ปี 2557) 

              คร ัง้ที ่22 (ปี 2558) 

 
1 

1 

1 

 
1 

1 

1 
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ประวตัิกรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 5) 
 

 
 

 
 

 
ที่อยู่ปจัจุบนั   292/1 หมู ่2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบรุี 
   จงัหวดันนทบรุ ี11000 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  8 กรกฎาคม 2492   อำย ุ  66 ปี 
สญัชำต ิ    ไทย    สถำนภำพ สมรส 
อำชีพ/ต ำแหน่ง   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

สถำนที่ท ำงำน  บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

   171/2 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอืง  
เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์  (02) 834 - 8901   โทรสำร  (02) 834 - 8905  
  

ประวตัิกำรศึกษำ/กำรอบรม  

- Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรเีทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

- ปรญิญาหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน รุ่นที ่15 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที ่11/2557 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

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

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

หม่อมรำชวงศศ์ภุดิศ  ดิศกลุ 
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ประวตัิกำรศึกษำ/กำรอบรม (ต่อ) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่51/2547  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่12/2547  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที ่1/2544 และรุ่นที ่14/2547 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
เมษายน 2556 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
    บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
พฤษภาคม 2556 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2526 – ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2526 – 2557   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2553 – ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิทั ขนสง่น า้มนัทางทอ่ จ ากดั 

พ.ศ. 2540 – 2549   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ขนสง่น า้มนัทางทอ่ จ ากดั 

พ.ศ. 2534 – 2553   กรรมการ บรษิทั ขนสง่น า้มนัทางทอ่ จ ากดั 

พ.ศ. 2539 – ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั ไทยเชื้อเพลงิการบนิ จ ากดั 

พ.ศ. 2539 – 2554   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยเชื้อเพลงิการบนิ จ ากดั 

พ.ศ. 2536 – 2558   ประธานกรรมการ บรษิทั บริการน า้มนัอากาศยาน จ ากดั 

พ.ศ. 2554 – 2556   กรรมการ BAFS International Limited 

พ.ศ. 2547 – 2557   กรรมการ บรษิทั เจพ ี-วนั แอสเซท็ จ ากดั 

พ.ศ. 2547 – 2554   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เจพ ี-วนั แอสเซท็ จ ากดั 

พ.ศ. 2540 – 2546   รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายพฒันาและสนบัสนุนธุรกจิ  

บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
ประวตัิกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   
- ต าแหน่งดา้นกรรมการ - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ ก าหนด) 
     (แต่งตัง้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2556) 

-  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

  (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2556 และ 

  มผีลเมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2556) 

- ต าแหน่งดา้นบรหิาร          - ไมม่ ี- 
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* จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ   - 3 ปี - (ตัง้แต่ 26 เมษายน 2556 - ปจัจบุนั) 

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ   - ไมม่ ี- 

* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จ านวน  1  แหง่ ไดแ้ก่ 
  1) กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั บริการเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน  2  แหง่ ไดแ้ก่ 
  1) ประธานกรรมการ บรษิทั ขนสง่น า้มนัทางทอ่ จ ากดั 

  2) กรรมการ บรษิทั ไทยเชื้อเพลงิการบนิ จ ากดั 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี- 

* ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้ริหำรหรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

- ไมเ่ป็นญาตสินิท (เช่น บดิา มารดา คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ลงุ ป้า นา้ อา รวมท ัง้คู่สมรสของบคุคลดงักลา่ว)  

  กบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

* ควำมสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กนัในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  

* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 
 

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  
(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  
(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบรษิทัฯ   

              ปี 2556 

              ปี 2557 

              ปี 2558 

 
4 

4 

4 

 
4 

4 

4 

- คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

  และสรรหา 

              ปี 2556 

              ปี 2557 

              ปี 2558 

 

 
1  

1 

3 

 

 
1  

1 

3 

- ผูถ้อืหุน้ 

              คร ัง้ที ่21 (ปี 2557) 

              คร ัง้ที ่22 (ปี 2558) 

 
1 

1 

 
1 

1 
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ประวตัิกรรมกำรที่เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งอกี 1 วำระ 
(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 5) 

 

 
 

 
 
 

 
ที่อยู่ปจัจุบนั   28 ซอยลาดพรา้ว 106 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา   

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
วนั/เดือน/ปีเกดิ  5 มกราคม 2495  อำย ุ  64 ปี 
สญัชำต ิ    ไทย   สถำนภำพ สมรส 
 

ประวตัิกำรศึกษำ/อบรม   

- ปรญิญาตรีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

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

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

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่28/2552  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่76/2549  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่28/2547  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
กมุภาพนัธ ์2552 – ปจัจบุนั   กรรมการตรวจสอบ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
กมุภาพนัธ ์2549 – ปจัจบุนั    กรรมการอสิระ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เมษายน 2545 – พฤศจกิายน 2547  กรรมการอสิระ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

นำยช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ต่อ) 
เมษายน 2558 – ปจัจบุนั   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อนิเตอรไ์ฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2554 – 2555    ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั 

พ.ศ. 2551 – 2554  ทีป่รกึษาดา้นประสทิธิภาพ กรมสรรพากร  
พ.ศ. 2544 – 2551 เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 9 กรมสรรพากร 

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

พ.ศ. 2554 – 2555    กรรมการ ธนาคารออมสนิ 

พ.ศ. 2553 – 2554 และ พ.ศ. 2549 – 2551 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
พ.ศ. 2553 – 2554 และ พ.ศ. 2548 – 2549 กรรมการ การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ. 2552 – 2555    กรรมการ องคก์ารเภสชักรรม  

พ.ศ. 2548 – 2550    กรรมการ องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ 
 
ประวตัิกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง   
- ต าแหน่งดา้นกรรมการ - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ ก าหนด) 

     (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2556) 
- กรรมการตรวจสอบ  
 (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2557 และ 

   มผีลเมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2557) 

  - ต าแหน่งดา้นบรหิาร - ไมม่ ี- 

* จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ - 10 ปี - (ตัง้แต่วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2549 - ปจัจบุนั) 

- อนึ่ง ท่านเคยด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นเวลา  

  2 ปี 7 เดอืน (ต ัง้แต่ 3 เมษายน 2545 - 17 พฤศจกิายน 2547)  

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ   - ไมม่ ี- 
* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จ านวน  1  แหง่ ไดแ้ก่  
   1. กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อนิเตอรไ์ฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  - ไมม่ ี- 
* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์่อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี- 

* ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้ริหำรหรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

- ไมเ่ป็นญาตสินิท (เช่น บดิา มารดา คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ลงุ ป้า นา้ อา รวมท ัง้คู่สมรสของบคุคลดงักลา่ว)  

  กบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
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* ควำมสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กนัในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  
* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม    

 

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  
(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม  
(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบรษิทัฯ  

               ปี 2556 

               ปี 2557 

               ปี 2558 

 
5 

4 

4 

 
5 

4 

4 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

               ปี 2556 

               ปี 2557 

               ปี 2558 

 
5 

4 

4 

 
5 

4 

4 

- ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ 

               ปี 2556 

               ปี 2557 

               ปี 2558 

 
2 

2 

2 

 
2 

2 

2 

- ผูถ้อืหุน้ 

               คร ัง้ที ่20 (ปี 2556) 

               คร ัง้ที ่21 (ปี 2557) 

               คร ัง้ที ่22 (ปี 2558) 

 
1 

0 

1 

 
1 

1 

1 
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ประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ 

 (ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 6) 
 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา พจิารณาแลว้เหน็

ควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายอภิสิทธิ์  อนนัตนาถรตัน 

ปจัจุบนัด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นกรรมการของบริษทัฯ และเป็นหนึ่งในกรรมการผูม้อี  านาจลงนามผูกพนั

บรษิทัฯ 
 

ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มูลประวตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ 1 ท่าน

ดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
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ประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ 

(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 6) 
 

 
 

 
 

ที่อยู่ปจัจุบนั  309/104 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  20 กนัยายน พ.ศ. 2506  อำย ุ    52 ปี 

สญัชำต ิ   ไทย    สถำนภำพ  โสด 

อำชีพ/ต ำแหน่ง  ผูอ้  านวยการใหญ่ 

สถำนที่ท ำงำน  บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

   25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั  ถนนสาทรใต ้  

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์          0-2285-8950                     โทรสำร    0-2610-2178 

 

ประวตัิกำรศึกษำ/กำรอบรม 

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

Philippines 

-  ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาจติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

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

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

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

- Telematics Update Conference, England           

- CIO VMWare World Conference, Spain 

-  14
th
 Asia CEO Insurance Summit, Indonesia 

- Enterprise Management Workshop, Germany 

- 17
th
 Insurance Congress of Developing Countries 2103, Sri Lanka 

นำยอภสิทิธ์ิ อนนัตนำถรตัน 
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ประวตัิกำรศึกษำ/กำรอบรม(ต่อ) 

- East  Asian Insurance Congress 2012, Malaysia 

- Asian Insurance Congress 2011, Singapore  

- Simplified Strategic Planning, Malaysia 

- 7
th
 Insurance Executives’ Summit for Strategy, Operation & Technology 2011 

- Asian Insurance Congress 2010, Singapore  

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

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

Centre, Switzerland 

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

Switzerland 

- อยู่ระหวา่งเตรียมการอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 

ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

พ.ศ. 2559 – ปจัจบุนั ผูอ้  านวยการใหญ่ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

เมษายน 2555 – ธนัวาคม 2558   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 – เมษายน 2555 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาดและสือ่สารองคก์าร บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – มนีาคม 2557 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2550 – ธนัวาคม 2558  ผูอ้  านวยการ ธุรกจิลูกคา้รายย่อย บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2549 – 2550 ผูจ้ดัการอาวุโส สว่นธุรกจิลูกคา้ตรงรายย่อย บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2548 – 2552     ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2545 – 2549   ผูจ้ดัการ สว่นพฒันาทรพัยากรบคุคล  บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2543 – 2545   ผูช่้วยผูจ้ดัการ สว่นพฒันาทรพัยากรบคุคล บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

 ประวตัิกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
* ต ำแหน่ง   

- ต าแหน่งดา้นกรรมการ - ไมม่ ี- 
 - ต าแหน่งดา้นบรหิาร - ผูอ้  านวยการใหญ่ (แต่งตัง้เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 

  และมผีลเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2559) 

* จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ - ไมม่ ี-  

* กำรถอืหุน้ในบริษทัฯ   - 4,613 หุน้ (ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด (Record Date)  
  วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558) คิดเป็นรอ้ยละ 0.004 ของจ านวนหุน้ 

  ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมด 
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* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  - ไมม่ ี- 
- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน - ไมม่ ี- 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี- 

* ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้ริหำรหรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

- ไมเ่ป็นญาตสินิท (เช่น บดิา มารดา คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ลงุ ป้า นา้ อา รวมท ัง้คู่สมรสของบคุคลดงักลา่ว)  

  กบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

* ควำมสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กนัในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่นียัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  
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ประวติัของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2559  

    (ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 8) 
 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ภายใตค้ าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบและผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2559   โดยก าหนดใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งดงัรายนามต่อไปนี้เป็นผูท้  าการตรวจสอบ

แสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ   
1. นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4951 และ/หรอื 
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4499 และ/หรอื 
3. นางสาวรตันา จาละ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3734  

 
 ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มูลประวตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ประจ าปี 2559 ท ัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ประวตัิผูส้อบบญัชีที่เสนอใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2559 
(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 8) 

 

 
 
 
 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี   4951 
อำย ุ     44 ปี 

วฒุิกำรศึกษำ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ/วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ ดา้นการเงนิ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ต ำแหน่งของผูส้อบบญัชีในส ำนกังำน หุน้สว่น 
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั แมนูไลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยคารด์ฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ประกนัชวีตินครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

 
จ ำนวนปีที่สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ - 3 ปี ( พ.ศ. 2557 – ปจัจบุนั) -  
 

 
 
 
 

 

นำงสำวรชัดำ  ยงสวสัด์ิวำณิชย ์
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ประวตัิผูส้อบบญัชีที่เสนอใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2559 
(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 8) 

 

 
 
 
 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี   4499 
อำย ุ     45 ปี 

วฒุิกำรศึกษำ   บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ต ำแหน่งของผูส้อบบญัชีในส ำนกังำน หุน้สว่น 
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ราชธานี ลสิซิง่ จ  ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

 
จ ำนวนปีที่สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ ยงัไมไ่ดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

นำงสำวสมใจ  คณุปสุต 
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ประวตัิผูส้อบบญัชีที่เสนอใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2559 
(ประกอบกำรพจิำรณำวำระที่ 8) 

 

 
 
 
 

เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี   3734 
อำย ุ     50 ปี 

วฒุิกำรศึกษำ   บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ต ำแหน่งของผูส้อบบญัชีในส ำนกังำน หุน้สว่น 
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ 
 

- บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั  
- บรษิทัหลกัทรพัย ์โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชียลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 
จ ำนวนปีที่สอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ ยงัไมไ่ดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 

นำงสำวรตันำ  จำละ 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 
 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ หากผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถ้ือหุน้สามารถ         

มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระที่บริษทัฯ ก าหนด เขา้ร่วมประชุม       

แทนได ้ซึ่งกรมทะเบยีนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชุมผูถ้อืหุน้ไว ้3 แบบ 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้  
 1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบท ัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไม่ซบัซอ้น 
 2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่  าหนดรายการต่าง  ๆ  ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 
 3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้           
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

ในการนี้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญ

ประชุมฉบบันี้แลว้ โดยบริษัทฯ ขอแนะน ำใหผู้ถ้ือหุน้ที่มีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะไดโ้ปรดใชห้นังสือมอบฉันทะ    

แบบ ข.  ส  าหร ับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู ถ้ือหุ ้นสามารถ download ไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษ ัทฯ ที ่
bangkokinsurance.com และขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดโ้ปรดจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบการ

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้แบบลงทะเบียนทีม่ ีBar Code มาแสดงเพือ่ลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
ตลอดจนศึกษาวิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ และข ัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุม       

ผูถ้อืหุน้ ตามทีร่ะบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมำดว้ยหมำยเลข 11 พรอ้มท ัง้กรอกรายละเอยีด และส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้ม
เอกสารประกอบมายงัส่วนทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ ลว่งหนา้ภายในวนัที ่21 เมษายน 2559 หรือมอบใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะของทา่นน ามาแสดงต่อเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนก่อนเริ่มการประชมุดว้ย  
อนึ่ง หากท่านผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูร้ ับมอบฉันทะ                

ท่านสามารถดูรายละเอยีดประวตัิกรรมการอิสระทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมได ้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมำดว้ยหมำยเลข 9 ท ัง้นี้  กรรมกำรอสิระที่บริษทัฯ ก ำหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะน้ี 
มิไดม้ีส่วนไดเ้สียในวำระที่เสนอในกำรประชุมคร ัง้น้ีแต่อย่ำงใด เวน้แต่ ในวำระท่ี 7 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร

ส ำหรบัปี 2559 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.bangkokinsurance.com/
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ประวตัิกรรมกำรอสิระที่ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
แทนผูถ้อืหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม 

 

 
  
 
 
ที่อยู่ปจัจุบนั   442 หมูบ่า้นผาสุกเกษม 4/1 ซอยพฒันาการ 63  

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  18 พฤศจกิายน 2485  อำย ุ  73 ปี 

สญัชำต ิ    ไทย    สถำนภำพ สมรส 

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

สถำนที่ท ำงำน บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่21/35-46 อาคารไทยวา 1          
ช ัน้ 14 -16 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์  0-2639-8907   โทรสำร  0-2639-8998 
 

ประวตัิกำรศึกษำ/อบรม  

- วชิาการคา้จาก Ross College (Dublin) ประเทศไอรแ์ลนด ์

- ปรญิญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาศิลปศาสตร ์สถาบนัราชภฏัล  าปาง 

- ประกาศนียบตัรการบรหิารระดบัสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship 

 (AOTS) ประเทศญี่ปุ่ น 

- ปรญิญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่1) พ.ศ.2531 

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

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที ่1/2549  

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

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

 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
 

นำยกองเอก เปลง่ศกัด์ิ  ประกำศเภสชั 
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ต ำแหน่ง/ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

พฤศจกิายน 2548 – ปจัจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

เมษายน 2542 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2547 – 2548  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2542 – 2548  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

กรกฎาคม 2553 – ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  (หรอื ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) เดมิ) 

พ.ศ. 2550 – เม.ย. 2553  กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2548 – ม.ิย. 2550  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 – ปจัจบุนั  กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

กนัยายน 2552 – ปจัจบุนั  นายกองเอก รองประธานมลูนิธิอาสารกัษาดนิแดนในพระบรมราชนูิปถมัภ ์

พ.ศ. 2544 – ปจัจบุนั  ทีป่รกึษา บรษิทั ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2523 – 2544  รองประธานกรรมการ บรษิทั ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2540 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษาอาวุโส บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2530 – ปจัจบุนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

พ.ศ. 2540 – 2548               ประธานกรรมการ บรษิทั เอม็ซ ีอนิดสัเทรยีลเคมคิลั จ ากดั 

พ.ศ. 2527 – 2549 ประธานกรรมการกติตมิศกัดิ์ บริษทั เอเชยี แปซฟิิค โปแตช คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั 

 
ประวตัิกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

* ต ำแหน่ง - ต าแหน่งดา้นกรรมการ - กรรมการอสิระ (ตามค านิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ ก าหนด)    
  (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2557) 

     - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  (แต่งตัง้เพือ่ต่อวาระเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2557 และมผีลเมือ่ 
  วนัที ่17 พฤศจกิายน 2557) 

- ต าแหน่งดา้นบรหิาร - ไมม่ ี- 
* จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ 17 ปี  (ตัง้แต่ 7 เมษายน 2542 - ปจัจบุนั) 

* กำรถอืหุน้ในบริษทั - ไมม่ ี- 
* กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ๆ  

- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 1 แหง่ ไดแ้ก่ 

1. ทีป่รกึษาอาวุโส บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจ ากดั (มหาชน) 
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- การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก่ 

1. กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

   (หรอื ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) เดมิ) 

  2. กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  3. นายกองเอก รองประธานมลูนิธิอาสารกัษาดนิแดนในพระบรมราชนูิปถมัภ ์
4. ทีป่รกึษา บรษิทั ยูไนเต็ดฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

  5. กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

* กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกจิกำรอืน่ท่ีอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

  (หรอื ธนาคารสนิเอเซยี จ ากดั (มหาชน) เดมิ) ซึง่เป็นสถาบนัการเงนิ และไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  กบับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

* ควำมสมัพนัธก์บัผูบ้ริหำรหรือผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

- ไมเ่ป็นญาตสินิท (เช่น บดิา มารดา คู่สมรส บตุร พีน่อ้ง ลงุ ป้า นา้ อา รวมท ัง้คู่สมรสของบคุคลดงักลา่ว)  

  กบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

* ควำมสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กนัในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 

- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  
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* กำรเขำ้ร่วมประชุม/จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม    

 

กำรประชุม/ปี กำรเขำ้ร่วมประชุม  
(คร ัง้) 

จ ำนวนครัง้ท่ีเชิญประชุม 

(คร ัง้) 

- คณะกรรมการบรษิทัฯ   

              ปี 2556 

              ปี 2557 

              ปี 2558 

 
5 

4 

4 

 
5 

4 

4 

- คณะกรรมการตรวจสอบ  

              ปี 2556 

              ปี 2557 

              ปี 2558 

 
5 

4 

4 

 
5 

4 

4 

- ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ 

              ปี 2556 

              ปี 2557 

              ปี 2558 

 
2 

2 

2 

 
2 

2 

2 

- ผูถ้อืหุน้ 

              คร ัง้ที ่20 (ปี 2556) 

              คร ัง้ที ่21 (ปี 2557) 

              คร ัง้ที ่22 (ปี 2558) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
 

 
* กำรมีสว่นไดเ้สยีในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมคร ัง้ท่ี 23    

กรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะนี้  ไม่มสี่วนไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมครัง้นี้

แต่อย่างใด เวน้แต่ ในวาระที ่7 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 
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ขอ้บงัคบั 
ของ 

บริษทั  กรงุเทพประกนัภยั  จ ำกดั (มหำชน) 
(เฉพาะในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้) 

………………………………………………………… 

หมวดที่ 5 กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
 ขอ้ 40.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 (สี)่ 

เดอืนนบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุม

วสิามญั 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญั  เมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เหน็สมควร หรือผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมดหรือผูถ้อืหุน้ 

ไมน่อ้ยกวา่ 25 (ยีส่บิหา้) คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสบิของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนั

ท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อให ้

เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการตอ้งจดัใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน  1 

(หนึ่ง) เดอืน นบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
 ขอ้ 41. ในการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุม  ระบุสถานที ่ 

วนั  เวลา  ระเบยีบวาระการประชมุ  และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ  พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร  และจดัส่งให ้         

ผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด)  วนัก่อนวนัประชุม  หรือโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน

หนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 (สาม)  วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั 

 

 ขอ้ 42. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุม 

ไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สบิหา้) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดจะตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้คร ัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งช ัว่โมง

จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะ        

ผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการประชุมเพราะผูถ้อืหุน้เป็นผูร้ อ้งขอให ้

นดัประชุมใหม่และใหส้่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า  7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม            

คร ัง้หลงันี้ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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 ขอ้ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ใน 

ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่ม ี       

รองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานใน 

ทีป่ระชมุ 
  ในการออกเสยีงลงคะแนน  ใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่โดยถอืว่า  

หุน้หนึ่งมหีนึ่งเสยีง 
  การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย  เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้งขอ

และทีป่ระชุมลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธิีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานใน       

ทีป่ระชมุก าหนด 

 

 ขอ้ 44. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

  44.1 ในกรณีปกติ  ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน  ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั  ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 
  44.2 ในกรณีดงัต่อไปนี้  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัท ัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่  าคญัใหแ้ก่บคุคลอืน่ 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า  แกไ้ข  หรือเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือ

บางสว่นทีส่  าคญั  การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้จดัการธุรกจิของบริษทัหรือการรวม
กจิการกบับคุคลอืน่  โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่ทุน  การลดทุน  การออกหุน้กู ้  หรือหุน้กูช้นิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได ้

การออกหุน้บุริมสทิธิ  หรือหุน้บุริมสทิธิชนิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได  ้  การออก
หลกัทรพัย์ชนิดอื่นตามบทบญัญตัิของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์การออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการจองซื้อหุน้ทกุชนิด 
(ฉ) การควบ  หรอืเลกิบรษิทั 
 

  ขอ้ 45. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี้  
   45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
   45.2 พจิารณาและอนุมตังิบดุล  และบญัชกี าไรขาดทนุ 
   45.3 พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
   45.4 เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ    
   45.5 เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ี
   45.6 กจิการอืน่ ๆ 
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เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
วิธีกำรมอบฉนัทะ วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และขัน้ตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
1. เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

 เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้สะดวกรวดเร็ว ผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดโ้ปรดน าแบบกำร

ลงทะเบียนที่มี Bar Code มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุม พรอ้มจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบการ

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 1.1  กรณีผูถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง :  

ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแสดงตน พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง 

หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถ้ือหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้        

โดยหากมกีารเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 
 1.2  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม :  

ผูร้บัมอบฉนัทะควรมาลงทะเบยีนก่อนเริ่มการประชมุ เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะไดม้เีวลาเพยีงพอในการตรวจสอบ

เอกสาร โดยผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งแสดงตน พรอ้มบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง 

หรือหนงัสอืเดนิทางฉบบัจริง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีนเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

และน าส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชุมฉบบันี้  (โปรดดูวิธีกำรมอบฉันทะในหวัขอ้ที่ 2. 

ถดัไป) พรอ้มเอกสารประกอบ ดงัต่อไปนี้ 
1.2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดำ  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีผูถ้อืหุน้    

เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ โดยหาก

มกีารเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 
1.2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

(1) ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีผูถ้อืหุน้

     เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มลงนาม

     รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจดงักล่าว  โดยหากมกีารเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้ง

     แสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 
(2) ส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดย          

     นายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานทีม่อี  านาจรบัรองทีไ่ดอ้อกใหไ้ม่เกิน 6 เดอืน ซึง่

     รบัรองความถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 
(3) กรณีมอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีน โดยเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งส่ง

     เอกสารดงัต่อไปนี้ เพิม่เตมิดว้ย 
ก.) ส  าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล

ของคสัโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานที่มอี  านาจ

รบัรองทีไ่ดอ้อกใหไ้มเ่กนิ 1 ปี ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี  านาจลงนาม

ของคสัโตเดยีน  
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ข.) ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูม้อี  านาจ

ของคสัโตเดยีนทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีกรรมการ

เป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจ

ดงักลา่ว 

ค.) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ       

มอบฉนัทะแทน 

ง.)  หนงัสือยนัยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ        

คสัโตเดยีน 
  

2. วิธีกำรมอบฉนัทะ 
 2.1  ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีว โดยใหร้ะบุชื่อและ

รายละเอยีดของบุคคลที่ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระที่บริษทัฯ ก าหนดคนใด 

คนหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพรอ้ม

หนงัสอืนดัประชมุ  
 2.2 ผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้

สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้  (โดยบริษัทฯ                 

ขอแนะน ำใหท้่ำนใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.) ส  าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน

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

หนึ่งเพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ 
 2.3 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้เวน้แต่กรณีผูถ้อืหุน้ที่

เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงไดต้าม

ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
 2.4 หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งกรอกขอ้มูล และลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะใหถู้กตอ้ง

ครบถว้น หากมกีารแกไ้ข หรอืขดี ลบขอ้ความทีส่  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่  
 2.5 หนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆ่าลงวนัทีท่  าหนงัสอืมอบฉนัทะเพือ่ใหถู้กตอ้ง
และมผีลผูกพนัตามกฎหมาย  
 2.6 เอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะใด ๆ ที่จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรือผูม้อี  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 2.7 เอกสารหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะใด ๆ ทีจ่ดัท  าขึ้นในต่างประเทศ เอกสารท ัง้หลายดงักลา่วจะตอ้ง

ใหส้ถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพบัลคิ (Notary Public) หรือบุคคลอื่นทีม่อี  านาจตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการ 
ลงลายมอืชื่อดว้ย 
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3. วิธีกำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

3.1 หลกัเกณฑก์ำรลงคะแนนเสยีง 

(1) ผูถ้ือหุน้รายหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ โดยใหน้บัหุน้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสียงเพียง    

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน          

เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ได  ้              

มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
(2) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบุไว ้

ไมช่ดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงคะแนนแทนได ้

3.2 วิธีปฏบิตัิในกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ 
ประธานทีป่ระชมุจะชี้แจงรายละเอยีดวธิีการลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ โดยมแีนวทางดงันี้ 
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถาม

ความเหน็ในแต่ละวาระจากทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ทา่นใด เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยแบง่เป็น 2 กรณี 

(ก.) กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองหรือผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ทีใ่ชห้นงัสอื

มอบอ านาจแบบ ก. ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอื งดออกเสยีงในแต่ละวาระ ใหย้กมอืเพือ่           

ลงมติในวาระดงักล่าว และส่งบตัรลงคะแนนที่บริษทัฯ ไดแ้จกใหเ้มื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยท า

เครื่องหมายในช่อง  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย หรือ  งดออกเสยีง ลงในบตัรลงคะแนนเพยีงช่องเดยีว

เทา่นัน้ ท ัง้นี้ กรณีทีไ่มม่บีคุคลใดยกมอืจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้มมีตเิหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ 

(ข.) กรณีผูม้าประชุมที่ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ที่ใชห้นงัสอืมอบอ านาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่ ง            

ผูม้อบฉนัทะก าหนดการออกเสยีงไวล้ว่งหนา้ในทกุวาระแลว้ บรษิทัฯ จะบนัทกึคะแนนเสยีงตามทีผู่ม้อบฉนัทะ

ก าหนดไว ้ยกเวน้กรณีที่ผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไว  ้            

ไมช่ดัเจน ก็ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงไดต้ามทีเ่หน็สมควรเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง   

(2) การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้มือ่มผูีถ้อืหุน้ในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอและทีป่ระชุมลงมติใหม้ี

การลงคะแนนลบัดงักลา่ว โดยประธานในทีป่ระชุมจะเป็นผูก้ าหนดวธิีการลงคะแนนลบันัน้ และแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

ก่อนการออกเสยีงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

3.3 มติของท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ 
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  

- ในกรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

   ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให ้

   ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในที่ประชุม

   รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว 
ท ัง้นี้  ผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธานในที่

ประชมุอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้นัน้ออกนอกหอ้งประชมุช ัว่คราวก็ได  ้

3.4 กำรนบัคะแนนเสยีงและแจง้ผลกำรนบัคะแนน 
เมือ่ทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 
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           ขัน้ตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             (*ลงนามในแบบการลงทะเบยีนทีม่ ีBar Code)                
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบยีน 
(เริ่มลงทะเบยีนเวลา 12.00 น.) 

แสดงบตัรประจ าตวั หรอื แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พรอ้มเอกสารประกอบ แลว้แต่กรณี  

ลงนามเขา้ร่วมประชมุ 

รบับตัรลงคะแนน 

กรณีทีม่ผูีไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใด ๆ ใหย้กมอืและ        

ส่งบตัรลงคะแนน (ส าหรบัผูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง) 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดการประชมุ 

ประธานเสนอวาระการประชมุ ตามล าดบั 

เจา้หนา้ทีเ่กบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงและ

สรปุผลลงคะแนน 

เมือ่ทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ 

เมือ่การประชมุไดด้ าเนนิการจนเสรจ็ โปรดคนืบตัรลงคะแนน 
ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีเ่พือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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แผนที่แสดงสถำนที่จดัประชุม 
 

 
 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) : หมำยเลขโทรศพัท ์02-285-8888 
สว่นทะเบียนผูถ้อืหุน้ ฝ่ำยกฎหมำย : โทรศพัท ์02-285-7760 หรือ 02-285-7767 โทรสำร 02-610-2126 หรือ 

cs@bangkokinsurance.com 
 

 


