
    
 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
แจ้งมตทิี่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 22 

 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  ขอแจ้งมติท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 22 เมื่อวันท่ี              

24 เมษำยน 2558 ณ ห้องประชุม 1105 ชัน้ 11 อำคำรกรุงเทพประกนัภัย เลขท่ี 25 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เม่ือเร่ิมกำรประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง  96  รำย และโดยกำรมอบฉันทะ 
200 รำย รวมทัง้สิน้  296  รำย นบัจ ำนวนหุ้นได้  58,132,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.6001 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมด (จ ำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 42  โดยท่ีประชมุได้
มีมติดงัตอ่ไปนี ้ 

 
วำระที่ 1 เร่ือง พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 21  

เม่ือวันที่ 25 เมษำยน 2557 
มต ิ  ท่ีประชมุรับรองรำยงำนกำรประชมุใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2557 

ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดงันี ้
 

 เห็นด้วย   58,953,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9379 *** 
 ไมเ่ห็นด้วย     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                0 
 งดออกเสียง        36,624 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0621 
  

วำระที่ 2 เร่ือง รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ฯ  
ในรอบปี 2557 

มต ิ  ท่ีประชมุรับทรำบรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ ประจ ำปี 2557 
 

วำระที่ 3 เร่ือง พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2557 ซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีภำยนอก และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว  

มต ิ  ท่ีประชุมอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2557 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ สอบบัญชีภำยนอกและคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ด้วย
คะแนนเสียงเป็นข้ำงมำก ดงันี ้
 
เห็นด้วย      58,997,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.9380 *** 

 ไมเ่ห็นด้วย        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                0 
 งดออกเสียง           36,624 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0620 
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วำระที่ 4 เร่ือง พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลและจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2557  
มต ิ  ท่ีประชมุอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2557 ในอตัรำหุ้นละ 12 บำท ซึง่คณะกรรมกำรได้มีมติ

ให้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแล้ว 3 ครัง้ เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บำท  คงเหลือจ่ำยในงวดท่ี 4 ของ
ปี 2557 ในอตัรำหุ้นละ 3.75 บำท  โดยก ำหนดให้วนัศุกร์ท่ี 13 มีนำคม 2558 เป็นวนัก ำหนด
รำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในกำรเข้ำร่วมกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีครัง้ท่ี 22
และสิทธิในกำรรับเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวนัจันทร์ท่ี 16 มีนำคม 2558 
พร้อมกบัก ำหนดจ่ำยเงินปันผลงวดสดุท้ำยในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษำยน 2558 ด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำก ดงันี ้

 
เห็นด้วย     58,992,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.9022 *** 

 ไมเ่ห็นด้วย          19,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0322 
 งดออกเสียง          38,724 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0656 

   
วำระที่ 5 เร่ือง พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
มต ิ  ท่ีประชุมอนุมตัิแต่งตัง้กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน กลบัเข้ำด ำรง

ต ำแหน่งตอ่ไปอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดงันี ้
1)  นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช  
     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ (ตอ่วำระ) 
เห็นด้วย      58,992,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.9022 *** 

 ไมเ่ห็นด้วย        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                0 
 งดออกเสียง           57,724 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0978 

 
2)   นำงณินทิรำ  โสภณพนิช 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรธรรมำภิบำล (ตอ่วำระ) 
เห็นด้วย      56,798,217 เสียง คิดเป็นร้อยละ          96.1863  

 ไมเ่ห็นด้วย       2,191,299 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        3.7109 
 งดออกเสียง           60,673 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.1028 

 
3)   นำยฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ   

กรรมกำรอิสระ (ตอ่วำระ)  
เห็นด้วย       58,992,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.9022  

 ไมเ่ห็นด้วย         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                0 
 งดออกเสียง            57,724 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0978 
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4)   นำยวรวิทย์  โรจน์รพีธำดำ  
   กรรมกำรและเลขำนกุำรบริษัทฯ (ตอ่วำระ) 
เห็นด้วย     58,914,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.7577 *** 

 ไมเ่ห็นด้วย          17,220       เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0292 
 งดออกเสียง        125,864 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.2131 

 
ดงันัน้ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะประกอบด้วย 
1)  นำยชยั โสภณพนิช  2) นำยเปลง่ศกัด์ิ  ประกำศเภสชั  
3) นำยสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ  4) นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช  
5) หมอ่มรำชวงศ์ศภุดิศ ดิศกลุ  6) นำยสวุรรณ       แทนสถิตย์ 
7) นำยวีระศกัด์ิ สตุณัฑวิบลูย์  8) นำยช.นนัท์  เพ็ชญไพศิษฏ์ 
9) นำงณินทิรำ โสภณพนิช  10) นำยฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ  
11) นำยพนสั ธีรวณิชย์กลุ  12) นำยวรวิทย์   โรจน์รพีธำดำ 

 
วำระที่ 6 เร่ือง พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2558 
มต ิ ท่ีประชมุอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2558 เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน  

12,500,000.-  บำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
                   หน่วย   :   บำท 
 
         ค่ำตอบแทนและเบีย้ประชุม/คน/ปี     แบ่งจ่ำยรำยไตรมำส  
 

- ประธำนกรรมกำร   1,440,000.-    360,000.- 
- กรรมกำร          720,000.-     180,000.- 
- กรรมกำรตรวจสอบ      360,000.-     90,000.- 
- กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน     
  และสรรหำ          90,000.-               -- 
- กรรมกำรธรรมำภิบำล               90,000.-               -- 

 
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดงันี ้
เห็นด้วย     57,410,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ     97.2113 

 ไมเ่ห็นด้วย              1,610,303 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   2.7267 
 งดออกเสียง          36,624 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0620 

 
 
 
 



 4 
 
วำระที่ 7 เร่ือง พจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2558 
มต ิ  ท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2558 ดงันี ้

 ช่ือ  เลขท่ีใบอนญุำต            ส ำนกังำน 

นำงสำวรัชดำ ยงสวสัด์ิวำณิชย์      4951       บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และ/หรือ  
นำงสำวสมใจ คณุปสตุ            4499          บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และ/หรือ   
นำงสำวรัตนำ  จำละ       3734   บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  

 
ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้บริษัท ส ำนักงำน      

อีวำย จ ำกดั จดัหำผู้สอบบญัชีรับอนุญำตอื่นของส ำนกังำนฯ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง
ควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลำ่วได้  

โดยก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2558 เป็นเงิน  2,010,000.-  บำท ซึง่มีรำยละเอียด     
คำ่สอบบญัชีดงันี ้
 
- คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัทฯ     
  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558                  980,000.- บำท 
 
- คำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทฯ (3 ไตรมำส) 510,000.-  บำท 
 
- คำ่สอบทำนรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทนุตำม 
  ระดบัควำมเสี่ยง (30 มิถนุำยน 2558)   130,000.- บำท 
 
- คำ่ตรวจสอบรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทนุตำม 
  ระดบัควำมเสี่ยง (31 ธนัวำคม 2558)   390,000.- บำท 
 
- คำ่บริกำรอื่น            ---  บำท 
 
 

   รวมเป็นเงินทัง้สิน้             2,010,000.-  บำท 
 
 

ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดงันี ้
เห็นด้วย      62,019,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9408 ***  

 ไมเ่ห็นด้วย        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
 งดออกเสียง           36,724 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0592 
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หมำยเหต ุ *** เน่ืองจำกระหวำ่งกำรด ำเนินกำรประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุเพ่ิมเติม จงึท ำให้จ ำนวนหุ้น

ของกำรลงมติในวำระตำ่งๆ  มีจ ำนวนหุ้นมำกกวำ่จ ำนวนหุ้นขณะท่ีเร่ิมเปิดประชมุ 
 

 
สรุปจ ำนวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง 123 รำย และโดยกำรมอบฉนัทะ 236 รำย รวม

ทัง้สิน้ 359 รำย นบัจ ำนวนหุ้นได้ 62,056,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.2855 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
(จ ำนวน 106,470,000.- หุ้น) 
 
 

จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
       ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 
     ลงนำม………………………………...... 

       (นำยวรวิทย์  โรจน์รพีธำดำ) 
                กรรมกำรและเลขำนกุำรบริษัท 
 
 

 
 


