ที่ ลข. 2564/004
31 มีนาคม 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 28

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) (BKI)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2563
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2) รายงานประจาปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
4) คานิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
5) ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
6) ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระเขา้ ใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
7) ประวัตขิ องผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2564
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
8) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด
(ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) สาหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผูถ้ อื หุน้ สามารถ download ได้
จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ http://www.bangkokinsurance.com
9) ประวัตกิ รรมการอิสระทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุม
10) ข้อบังคับของบริษทั ฯ เฉพาะในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
11) ข้อปฏิบตั สิ าหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12) แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 28 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
13) แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2563
14) คาประกาศเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สาหรับผูถ้ อื หุน้
ด้วยคณะกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้มมี ติกาหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 28 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ำยน 2563
ข้อมูลประกอบ บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และได้จดั ทา
รายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิ ชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด รวมทัง้ ได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ http://www.bangkokinsurance.com ด้วยแล้ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมที่
แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสารสิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 1
ควำมเห็นคณะกรรมกำร การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริง จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2563
กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องครบถ้วนจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยเสียงข้างมาก
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563
ข้อมูลประกอบ รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563
ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (ปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 2) สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2562
เปลี่ยนแปลง %
22,858.2
21,008.9
8.8
เบี้ยประกันภัยรับ
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ
2,873.1
2,242.2
28.1
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
984.3
1,078.3
(8.7)
หัก ต้นทุนทางการเงิน
39.3
2.5
1,472.0
1,849.5
1,161.4
59.2
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
1360.6
1,624.6
(16.3)
รายได้สุทธิจากการลงทุน
3,210.1
2,786.0
15.2
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
504.5
334.7
50.7
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,705.6
2,451.3
10.4
กาไรสุทธิ
25.41
23.02
10.4
กาไรต่อหุน้ (บาท)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุ มตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
ข้อ มู ล ประกอบ ตามบทบัญ ญัติ ม าตรา 112 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการต้อ งจัด ให้มีก ารทางบดุ ล และงบกาไรขาดทุน ณ วัน สิ้น สุ ด ของรอบปี บ ญั ชีข องบริ ษ ทั ฯ ซึ่ง ผ่ า น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล
และงบกาไรขาดทุนดังกล่าว
ในการนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งผ่ า นการตรวจสอบจากผู ส้ อบบัญชี ร บั อนุ ญาต และผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี้ ดังสรุปสาระสาคัญทีป่ รากฏในเอกสารสิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 2
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563
ข้อมูลประกอบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ กาหนดไว้ว่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผนั ผวนอย่าง
รุนแรง และไม่มีความจาเป็ นอื่นใด บริษทั ฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินได้ และข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 50 กาหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่า บริษทั ฯ มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
ควำมเห็นคณะกรรมกำร ในรอบปี 2563 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,705,596,047.บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี ท่จี ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 28,544,951.- บาท และกาไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกมา 3,691,108,003.- บาท รวมเป็ นกาไรสะสมก่ อนการจัด สรร 6,368,159,099.- บาท จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิให้จดั สรรเงินกาไร โดยจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 106,470,000.- หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 15 บาท โดยจ่ายจาก
ก าไรสุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ฯ รวมเป็ น เงิน ทัง้ สิ้น 1,597,050,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้อ นุ ม ตั ิ ใ ห้จ่ า ยเงิน ปัน ผล
ระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครัง้ เป็ นเงินหุน้ ละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครัง้ สุดท้ายหุน้ ละ 6 บาท โดยมีรายละเอียด
การจัดสรรกาไรดังนี้
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หน่วย: พันบาท
(ปี 2563)
(ปี 2562)
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
เงินปันผลครัง้ สุดท้าย ในอัตรา 6 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรยกไป
รวม

319,410
319,410
319,410
638,820
36,818

319,410
319,410
319,410
532,350

4,734,291
6,368,159

3,691,108
5,181,688

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น เป็ นการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ
บริษทั ฯ ซึ่งเป็ นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาหนดไว้ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้แสดงรายละเอี ยดการ
จ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงิน ปันผลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อผู ถ้ ือหุน้ จะได้ใช้เ ป็ น ข้อ มูล
ประกอบการพิจารณา ปรากฏในเอกสารสิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 3
โดยบริษทั ฯ กาหนดให้วนั ศุกร์ท่ี 5 มีนาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิใน
การเข้าร่ วมการประชุมสามัญผู ถ้ ือ หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 28 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกาหนดจ่ายเงิน ปัน ผล
ครัง้ สุดท้ายประจาปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2564
อนึ่ง การพิจารณาจ่ายเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอน เนื่องจากต้องรออนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หากได้รบั การอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดาเนินการส่งเช็ค
ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือโอนเงินเขา้ บัญชีเงินฝากธนาคารตามทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้
กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 5 พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 23 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็ นจานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ
ทุกปี ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทัง้ นี้
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเขา้ มาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ในปี 2564 มีกรรมการที่จะครบวาระการดารงตาแหน่ ง จานวน 4 ท่าน มีผูท้ ่มี คี ุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ จานวน 3 ท่าน ซึ่งบริษทั ฯ ได้กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่ำข้อกาหนดขัน้ ตา่ ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 4 กรรมการทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่งทัง้ 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

หน้า 4

(1) นายชัย
(2) นางสาวพจนีย ์
(3) นางณินทิรา
(4) นายซาโตรุ

โสภณพนิช
ธนวรานิช
โสภณพนิช
โอกุระ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษทั ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า รับการพิจารณาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนัน้ ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพือ่ เขา้ รับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
ในการนี้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึง
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทางานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบตั งิ าน
ของ (1) นายชัย โสภณพนิช (2) นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช (3) นางณินทิรา โสภณพนิช และ (4) นายซาโตรุ โอกุระ แล้ว
เห็นสมควรพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระทัง้ 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการและบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ ในครัง้ นี้
ปรากฏในเอกสารสิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 5
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณารายชื่อบุคคล
ทัง้ หมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลัน่ กรองคุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ
รวมถึงได้พจิ ารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและ
จริยธรรม ประวัติการทางานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานแล้วว่ามีคุณสมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ฯ เห็นควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ได้แ ก่
(1) นายชัย โสภณพนิช (2) นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช (3) นางณินทิรา โสภณพนิช และ (4) นายซาโตรุ โอกุระ กลับเข้า
มาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี้ กรรมการทัง้ 4 ท่ า น ประกอบไปด้ว ยผู ท้ ่ีมีคุ ณ สมบัติ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระจ านวน 3 ท่ า น ได้แ ก่
(1) นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช (2) นางณิ นทิรา โสภณพนิช และ (3) นายซาโตรุ โอกุระ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้
อย่ า งเป็ น อิส ระและเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ที่เ กี่ ย วข อ้ ง โดย (1) นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช และ (2) นางณิ นทิรา
โสภณพนิช ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี นนั้ ท่านได้นาประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ พร้อม
ให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุท ธ์แ ละการดาเนิน ธุ ร กิจ ของบริษ ทั ฯ เป็ น อย่า งดี และสาหรับ
กรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช ท่านเป็ นกรรมการที่มคี วามรู ้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทางาน
ทีโ่ ปร่งใส
กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระเข้ำใหม่
ข้อมูลประกอบ ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประชุมเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2564 เพือ่
พิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่แทนตาแหน่งกรรมการที่ลาออก โดยเห็นควร
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ นายธงชัย อานันโทไทย เป็ นกรรมการใหม่แทนตาแหน่ ง
กรรมการทีว่ ่างลงตามวาระทีเ่ หลืออยู่นนั้
เนื่องด้วยการเสนอแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลงใกล้กาหนดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี ครัง้ ที่ 28 ซึง่ กาหนดให้มขี ้นึ ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล
ในการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกคน จึงมีมติเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายธงชัย อานันโทไทย เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ปัจจุบนั นายธงชัย อานันโทไทย ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
และสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อกาหนดหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ อีกทัง้ มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ และ
มีประสบการณ์ในธุรกิจสถาบันการเงิน ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ได้เป็ น
อย่างดี ทัง้ นี้ ประวัติและข้อมูลของนายธงชัย อานันโทไทย ที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ ในครัง้ นี้ ปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 6
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการใหม่ แ ทนต าแหน่ ง กรรมการที่ ว่ า งลง ซึ่ ง ได้ผ่ า นกระบวนการสรรหาและกลัน่ กรองคุ ณ สมบัติ ต ามที่
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว
เห็นว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อกาหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง รวมทัง้ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสยั ทัศน์ และทัศติทด่ี ตี ่อองค์กร มีความเต็ม
ใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ น
อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ไม่ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ที่ดาเนิน
ธุรกิจเดียวกันกับบริษทั ฯ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ของบริษทั ฯ จานวน 1 ท่าน คือ นายธงชัย อานันโทไทย เพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ
กำรลงคะแนนออกเสียง วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 7 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2564
ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 39 กาหนดให้ กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ฯ
ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะ
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป
หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้
ในการประชุม สามัญผู ถ้ ือ หุ น้ ครัง้ ที่ 27 ซึ่งประชุม เมื่อ วัน ที่ 26 มิถุน ายน 2563 ที่ประชุม ได้มีม ติ อ นุ ม ตั ิ
ค่ า ตอบแทนกรรมการส าหรับ ปี 2563 เป็ น จ านวนเงิน ทัง้ สิ้ น ไม่ เ กิ น 16,000,000.- บาท และได้ม อบหมายให้
คณะกรรมการกาหนดค่ า ตอบแทนและสรรหาเป็ น ผู พ้ ิจารณาจัด สรร ซึ่งเมื่อ จัด สรรแล้วเป็ น จานวนเงิน ที่ใ ช้จ ริ ง
13,670,000.- บาท
ในปี 2564 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการ
ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่ อที่ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทน
กรรมการรายปี สาหรับปี 2564 เป็ นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท (เท่ากับ
ปี 2563 ที่ผ่านมา) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
หน่วย : บาท
ปี 2564 (ครัง้ นี้)
ปี 2563 (ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27)
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนและ แบ่งจ่ายราย ค่าตอบแทนและ แบ่งจ่ายราย
ค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี ไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี ไตรมาส
ประธานกรรมการ
2,000,000.500,000.2,000,000.500,000.กรรมการ
1,000,000.250,000.1,000,000.250,000.กรรมการตรวจสอบ
400,000.100,000.400,000.100,000.กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
100,000.100,000.กรรมการธรรมาภิบาล
100,000.100,000.ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2564 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป
กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม (ตามบทบัญญัตมิ าตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด)
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วำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี 2564
ข้อมูลประกอบ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ที่ประชุมได้มี
มติแต่งตัง้ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู ส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 โดยอนุ มตั ิค่าตอบแทนเป็ นจานวน
2,850,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ดาเนินการมา
ครบวาระแล้ว จึงจาเป็ นต้องพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2564 โดยผูส้ อบบัญชีรายเดิม
คือ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้เสนอค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 2,850,000.บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน่วย : บาท
ปี 2564
ปี 2563
เพิม่ ขึ้น
%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษทั ฯ
1,460,000
1,460,000
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ฯ
(3 ไตรมาสๆ ละ 250,000 บาท)
750,000
750,000
3.ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสีย่ ง (30 มิถนุ ายน 2564)
160,000
160,000
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดารงเงินกองทุนตาม
480,000
480,000
ระดับความเสีย่ ง (31 ธันวาคม 2564)
ไม่มี
ไม่มี
5.ค่าบริการอื่น
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น

2,850,000

2,850,000

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบและผู ช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน
ได้พจิ ารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2563 กับการให้บริการของบริษทั ผูต้ รวจสอบบัญชี
อื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริษทั ทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั การยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด
รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ประกัน วินาศภัยอีกหลายแห่ ง ทัง้ ยังไม่ มีค วามสัมพันธ์
และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผู ท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีท่เี สนอมาในปี 2564 จานวน 2,850,000.- บาท เท่ากับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2563
ทีผ่ ่านมา
ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป โดยกาหนดให้บคุ คลใดบุคคล
หนึ่งของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็ นผู ท้ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามใน
งบการเงินของบริษทั ฯ
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ผูส้ อบบัญชีผูร้ บั ผิดชอบ

ทะเบียน
เลขที่

(1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

4951

(2) นางสาวรัตนา จาละ

3734

(3) นางสาวสมใจ คุณปสุต

4499

(4) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

4812

ประวัติกำรเป็ นผูส้ อบบัญชีให้
บริษทั ฯ
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560
และ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563
- ยังไม่ได้รบั ผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษทั ฯ - ยังไม่ได้รบั ผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษทั ฯ - ยังไม่ได้รบั ผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษทั ฯ -

และ/หรือ
และ/หรือ

และ/หรือ

ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้า งต้นไม่ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
ทัง้ นี้ ประวัติของผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ ปรากฏใน
เอกสารสิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 7
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการร่วมลงทุนในบริษทั ร่วมซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ จานวน 3 แห่ง
ซึ่งมีสานักงานตัง้ อยู่ คนละประเทศ แต่บริษทั ฯ มิได้มีการลงทุนในลักษณะของบริษทั ย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2564
บริษทั ร่วมทัง้ 3 แห่งยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิม
โดยใน 2563 บริษทั ร่วมแต่ละแห่งมีการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1) บริษทั เอเชียอินชัวรันส์ (ประเทศกัมพูชา) จากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ บริษทั เอินส์ท แอนด์ ยัง (กัมพูชา)
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
2) บริษทั เอเชียนอินชัวรันส์อินเตอร์เนชัน่ แนล (โฮลดิ้ง) จากัด ได้แต่งตัง้ บริษทั เอินส์ท แอนด์ ยัง (ฮ่องกง
ประเทศจีน) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
3) บริษทั กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จากัด ได้แต่งตัง้ บริษทั เอินส์ท แอนด์ ยัง ลาว จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวน 2,850,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ
กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู ถ้ ื อ หุ น้ โปรดเข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ น้ ครั้ง ที่ 28 ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-AGM) ตามกาหนดวันเวลาดังกล่าว โดยบริษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัง้ แต่เวลา 13.00 น. ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อปฏิบตั ิสาหรับการ
เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อันประกอบไปด้วย เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ขัน้ ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขัน้ ตอนการเข้า ร่วม
ประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 11 โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 10
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ในกรณีท่ผี ูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
และมีความประสงค์จะแต่งตัง้ กรรมการอิสระ หรือกรรมการผูร้ บั มอบฉันทะตามที่บริษทั ฯ กาหนดในหนังสือมอบฉันทะ
หรือบุคคลอื่น เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วย
หมำยเลข 8 พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ตามทีก่ าหนดในเอกสารสิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 11 มายังบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่
บริษทั ฯ กาหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 9 โดยกรรมการอิสระดังกล่าวมิได้มสี ่วนได้เสีย
พิเศษในวาระทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
ทัง้ นี้ ขอให้ผูถ้ อื หุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ กรุณาจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าร่วมประชุมมายังบริษทั ฯ ภำยในวันศุกร์ที่ 16 เมษำยน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
- ช่องทำงไปรษณี ย:์ ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษทั ฯ (สานักเลขานุการบริษทั ชัน้ 5 อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-285-7320
หรือ 02-285-7321)
- ช่องทำงอีเมล: cs@bangkokinsurance.com
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทัง้ หมด
บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ http://www.bangkokinsurance.com ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป และหากท่าน
มีคาถามที่ตอ้ งการให้บริษทั ฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ นี้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้า ได้ถึงวันที่
22 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้ (1) ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษทั ฯ หรือ (2) อีเมล cs@bangkokinsurance.com
หรือ (3) เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์
ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีจติ รา ประโมจนีย)์
เลขานุการบริษทั
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สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ำยน 2563 (ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 1)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27
ของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ประชุม เมื่อ วัน ที่ 26 มิถุน ายน 2563 ณ ห้อ งประชุม 1105 ชัน้ 11 อาคารกรุ งเทพประกัน ภัย เลขที่ 25
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
75 ราย และโดยการมอบฉันทะ 140 ราย รวมทัง้ สิ้น 215 ราย นับจานวนหุ น้ ได้ 52,665,378 หุ น้ คิ ด เป็ น ร้อยละ
49.4650 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด (จานวน 106,470,000.- หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ข้อที่ 42.
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์
เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 27 และมอบหมายให้นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การ
บริษทั เป็ นผูด้ าเนินการประชุม จากนัน้ นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์ เลขานุการบริษทั ได้แนะนาคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ที่เข้าร่วมประชุมใน
ครัง้ นี้ ดังรายนามต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ที่เขา้ ร่วมประชุม จานวน 11 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 91.67 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
และทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั จานวน 1 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
3. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
10. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
11. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
12. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั
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2. คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุม จานวน 19 ท่าน ได้แก่
1. นายสุพฒั น์ อยู่คงพันธุ ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2. นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และเลขานุการบริษทั
3. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
4. นางสาวปวีณา จูชวน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
5. นายชวาล
โสภณพนิช
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
6. นายต่อศักดิ์ จงเกื้อตระกูล
ทีป่ รึกษาคณะผูบ้ ริหาร
7. นายอานนท์ วังวสุ
ทีป่ รึกษาคณะผูบ้ ริหาร
8. นายสุชาติ
จิรายุวฒั น์
ทีป่ รึกษาคณะผูบ้ ริหาร
9. นางสาวลสา โสภณพนิช
ผูอ้ านวยการธุรกิจนายหน้า
10. นายปิ ตพิ งษ์ ชาวชายโขง
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
11.นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
12. นายยิ่งยศ แสงชัย
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสินไหมทดแทนยานยนต์
13.นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสินไหมทดแทน
14. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นายวิเชียร โมลีวรรณ
รองผูอ้ านวยการอาวุโสสานักตรวจสอบ
16. นายศุภชัย อัศวารักษ์
รองผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
17. นายเอนก คีรีเสถียร
รองผูอ้ านวยการอาวุโส สานักเลขานุการบริษทั
และรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมาย
18. นายเอกมล อังค์วฒั นะ
รองผูอ้ านวยการสานักการลงทุน
19. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
รองผูอ้ านวยการสานักกากับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
รองผูอ้ านวยการส่วนบริหารความเสีย่ งองค์กร
3. ตัวแทนจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เขา้ ร่วมประชุม
จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. คุณรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุน้ ส่วน (Partner)
2. คุณนิลเนตร เหล่าพัทรเกษม ผูจ้ ดั การ (Manager)
จากนัน้ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผูส้ อบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษทั ฯ
ได้แจกให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รบั บัตรลงคะแนนและดาเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน
โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจานวนเสียงของผู ถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
ทัง้ หมด และจะแจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบทันที หากไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ยกมือจะถือว่าผูถ้ อื หุน้ มีมติเห็นชอบด้วยกับวาระทีน่ าเสนอ
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สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งผูม้ อบฉันทะกาหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสียง
ตามทีผ่ ูม้ อบฉันทะกาหนด โดยผูร้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนอีก หากผูม้ อบฉันทะมิได้กาหนดการออกเสียง
ไว้ล่วงหน้า ขอให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดาเนินการ
จนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้
เป็ นหลักฐาน
ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ ประธานจะเป็ นผูส้ อบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
สาหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีนนั้ นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ได้ขอเชิญตัวแทนของผู ถ้ ือหุน้ 1 ท่าน คือ นายเจษฏา ยิบ ผู ถ้ ือหุน้
รายย่อย เป็ นพยานผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงทีเ่ ป็ นอิสระ
ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั จึง
ดาเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ได้ส่งสาเนาให้แก่ผูถ้ ือหุน้ แล้ว ว่ามีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
หรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ ดขอแก้ไข จึงขอให้ท่ปี ระชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงยกมือขึ้น ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 11 ราย
เป็ นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 5 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 431,042 หุน้ รวมจานวน
ผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 226 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,096,420 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1
ดังนี้
ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระที่ 1:
 เห็นด้วย 53,090,720 เสียง
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
 งดออกเสียง
5,700 เสียง
 บัตรเสีย
0
เสียง

(
(
(
(

99.9893 %)
0.0000 %)
0.0107 %)
0.0000 %)
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วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ได้รายงานจุดเด่นของการดาเนินกิจการของ
บริษทั ฯ ในรอบปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2562
2561
เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ
21,008.9
17,326.2
21.3
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ
2,242.2
2,551.7
(12.1)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
1,078.3
1080.8
(0.2)
หัก ต้นทุนทางการเงิน
2.5
3.2
(21.8)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
1,161.4
1,467.7
(20.9)
รายได้สุทธิจากการลงทุน
1,624.6
1,317.6
23.3
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,786.0
2,785.3
0.03
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
334.7
378.5
(11.6)
กาไรสุทธิ
2,451.3
2,406.8
1.8
กาไรต่อหุน้ (บาท)
23.02
22.61
1.8
ดร.อภิ สิ ท ธิ์ อนัน ตนาถรัต น กรรมการและประธานคณะผู บ้ ริ ห าร รายงานเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในปี 2562
เบี้ยประกันภัยรับของบริษทั ฯ ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 21.3 และบริษทั ฯ มีกาไรจากการรับประกันภัย
หลัง หัก ค่ า ใช้จ่ า ยเงิน สมทบ จ านวน 2,242.2 ล้า นบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อ ยละ 12.1 และเมื่ อ หัก ค่ า ใช้จ่ า ย
ในการดาเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจากการรับประกันภัยจานวน 1,161.4 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2561 ร้อยละ 20.9
นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจานวน 1,624.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2561
ร้อยละ 23.3 จึงทาให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น 2,451.3 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก
ปี 2561 ร้อยละ 1.8 ดังรายละเอียดที่บริษทั ฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 ปรากฏในหน้า 3, หน้า 9 – 13,
หน้า 18 และหน้า 82 - 139 ของรายงานประจาปี 2562 ทีจ่ ดั ส่งให้แก่ผูถ้ อื หุน้ แล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ว่า บริษทั ฯ ได้ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิ ตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อย่างเคร่งครัด และมุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็ นธรรมตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณบริษทั ฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ซึ่งในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จดั อบรมความรู ใ้ ห้แก่
พนักงาน เพื่อปลูกฝังและเน้นการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างเคร่งครัด รวมถึงกาหนด
มาตรการเพิม่ เติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยงั จัดให้มกี ารประเมินผล กากับ
ดูแล และติดตามการปฏิบตั อิ ย่างสมา่ เสมอ
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นอกจากนัน้ ในปี 2562 บริษทั ฯ ยังได้จดั ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มพูนความรู ภ้ ายนอกกับสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย ในหลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2562
1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มีขอ้ สอบถามดังนี้
1.1 ขอทราบรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในส่วนของการประกันภัย Motor และ NonMotor ตลอดจนแนวทางการดาเนินธุรกิจในการรับประกันภัยดังกล่าว
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมดังนี้
1) ในปี 2562 การรับประกันภัยของบริษทั ฯ เติบโตขึ้น อย่างมากเป็ น จานวน 21.3 % เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมประกันภัยซึ่งเติบโตเพียง 5.2% ทัง้ นี้ การเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก 1) มีการ
ควบรวมกิจการของบริษทั ประกันภัยขนาดกลาง ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนอันดับของบริษทั ประกันภัยที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงสุด บริษทั ฯ จึงปรับกลยุทธ์การดาเนินงานเพื่อให้คงรักษาอันดับของบริษทั ฯ ให้คงไว้ท่อี นั ดับที่ 3 รองจาก
วิริยะประกันภัย และทิพยประกันภัย 2) บริษทั ฯ รักษาสัดส่วนของการรับประกันภัย โดยในส่วนของ Motor อยู่ท่ี 40%
- 43% และ Non-Motor อยู่ท่ี 57% - 60% เนื่องจากอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (“loss ratio”) ของการรับประกันภัย
Motor จะอยู่ท่ี 70% ดังนัน้ หากการรับประกันภัยประเภท Motor ขยายตัวมาก บริษทั ฯ จะมีความเสีย่ งทีส่ ูงมากขึ้น
2) ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจประกันภัยเป็ นอย่างมาก โดยผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ 1) บริษทั ประกันภัยสามารถออกผลิตภัณฑ์เพือ่
รองรับ ความเสี่ย งจากการติด เชื้อ COVID-19 โดยบริ ษทั ฯ เป็ น บริ ษทั ประกัน ภัย แห่ ง แรกที่เ สนอขายผลิต ภัณ ฑ์
ประกันภัยไวรัสโคโรนา ส่งผลให้บริษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และ 2) การประกาศ
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้ loss ratio ของบริษทั ฯ ลดลง เนื่องประชาชนอยู่บา้ น
และไม่มกี ารใช้พาหนะ สาหรับผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ขา้ สู่ระบบประกันภัย
ลดลง รวมถึงรายได้จากเบี้ยประกันภัยการเดินทาง เบี้ยประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ลดลง
3) การดาเนินกิจการภายหลังไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษทั ฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตได้ถงึ
8% เนื่องจาก การรับประกันภัยโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการที่ภาครัฐสนับสนุนให้มปี ระชาชนเขา้ ร่วมโครงการ
ประกันภัย เช่น เกษตรกร นาข้าว เพาะปลูก เป็ นต้น
1.2 การประกันภัย Motor มีการประกันภัยต่อหรือไม่
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประกันภัย
Motor เป็ นความเสี่ยงที่มลี กั ษณะกระจายตัว ประกอบกับทุนประกันภัยสูงสุดอยู่ท่มี ูลค่า ของรถ แม้เป็ นความเสียหาย
โดยสิ้นเชิงก็ยงั อยู่ภายใต้ศกั ยภาพของบริษทั ฯ ที่สามารถรองรับความเสียหายนัน้ ๆ ได้ นอกจากนี้ ความเสียหายไม่ได้
เกิดขึ้นพร้อมกันทัง้ หมด ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับความมัน่ คงทางการเงินของบริษทั ฯ จึง ไม่มีการจัดสรรการ
ประกันภัยต่อในส่วนของการประกันภัย Motor
1.3 บริษทั ฯ มีประกันภัยในส่วนอื่นทีส่ ามารถทดแทนการประกันภัย Non-Motor เช่น ประกันภัยทางอากาศ
ทีเ่ บี้ยประกันภัยรับลดลงหรือไม่
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ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า เบี้ยประกันภัยรับ
รวมในส่ว น Non-Motor ที่ลดลงมีจานวนไม่ ม ากนัก อย่า งไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้เ ร่ งผลักดัน ให้มีการเติบโตของงาน
รับ ประกัน ภัยในส่ วนอื่น เพื่อ ให้ค รอบคลุ ม เบี้ย ประกัน ภัย ในส่วนที่ อ าจลดลง เช่ น การประกัน ภัยทรัพย์สิน แบบ
industrial all risk ในโครงการใหญ่ๆ ตลอดจนการรับประกันภัยทีเ่ กิดขึ้นจากความเสีย่ งภัยต่างๆ ทีเ่ พิม่ ขึ้นในปัจจุบนั
1.4 บริษทั ฯ มีการลงทุนในต่างประเทศอย่างไร
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า บริษทั ฯ มีการ
ลงทุนในต่างประเทศในรูปของบริษทั ร่วม ซึ่งตัง้ อยู่ท่ปี ระเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาหรับ
อีกแห่งหนึ่งยังอยู่ระหว่างการเปิ ดสานักงานผูแ้ ทนเพือ่ ทาการตลาดในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบ fronting partner กับบริษทั ประกันภัยต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
1.5 บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในปัจจุบนั ซึง่ เป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจไม่ดอี ย่างไร
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารลงทุนในหุน้ ใดๆ
เนื่องจากต้องรอเวลาเพือ่ ให้เศรษฐกิจฟื้ นตัว
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่ เติมแล้ว ทีป่ ระชุมจึงมีมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และรายงาน
ประจาปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
วำระที่ 3 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ครัง้ ที่ 4 ของปี 2562
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ได้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 4 ของปี 2562
ดังนี้
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทั ฯ จึงมีความ
จาเป็ นต้องเลือ่ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 ซึง่ กาหนดไว้เดิมวันที่ 24 เมษายน 2563 ทัง้ นี้ เพือ่ ลดผลกระทบต่อ
สิทธิในการรับเงินของผูถ้ อื หุน้ จากการเลื่อนประชุมดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 4
ของปี 2562 จากกาไรสุทธิของบริษทั ฯ ทีป่ รากฎในงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 แทนการจ่า ยเงิน ปัน ผลประจาปี ในอัตราหุ น้ ละ 5 บาท เฉพาะผู ถ้ ือ หุ น้ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กาหนด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ที่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยได้ทาการจ่ายเงินปันผลในวันที่
11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วหุน้ ละ 9 บาท รวมเป็ นการจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราหุน้ ละ 14 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 อีก
อนึ่ง ในรอบปี 2562 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,451,281,469.- บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นสาหรับปี ท่จี ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 139,952,043.- บาท และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรยกมา 2,870,358,577.- บาท รวมเป็ นกาไรสะสมก่ อนการจัด สรร 5,181,688,003.- บาท โดยจ่ายเงินปัน ผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 14 บาท จากกาไรสุทธิของบริษทั ฯ รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิ้น 1,490,580,000.- บาท ซึ่ง คณะกรรมการได้อ นุ ม ตั ิให้จ่ายเงิน ปันผลระหว่า งกาลไปแล้ว รวม 4 ครัง้ โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรกาไรดังนี้
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หน่ วย : พันบำท
ปี 2562
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
เงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 4 (ปี 2562) / จ่ายเงินปันผลครัง้ สุดท้าย
(ปี 2561) ในอัตรา 5 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน
จัดสรรเป็ นเงินสารองอื่น
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรยกไป
รวม

ปี 2561

319,410
319,410
319,410
532,350

319,410
319,410
319,410
532,350

-3,691,108
5,181,688

3,900,000
2,870,359
8,260,939

จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 4 ของปี
2562
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่ เติมแล้ว ทีป่ ระชุมจึงมีมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ทีป่ ระชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 4 ของปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
วำระที่ 4 พิจำรณำให้สตั ยำบันสำหรับกำรดำเนิ นกำรของคณะกรรมกำรบริษัทที่ได้กระทำในระหว่ำงที่มีกำรเลื่อน
ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
นางศรีจติ รา ประโมจนีย ์ เลขานุการบริษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้บริษทั ฯ ต้องทาการเลือ่ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ทาให้คณะกรรมการ
บริษทั ยังคงปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามทีเ่ คยได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ก่อน จนกว่า
จะมีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 ซึ่งการดาเนินการบางประการจาเป็ นต้องได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอต่ อที่ประชุมเพื่อ พิจารณาให้สตั ยาบัน สาหรับการดาเนินการของ
คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้กระทาในระหว่างทีม่ กี ารเลือ่ นประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. พิจารณาให้สตั ยาบันสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระในปี 2563 โดยได้
ปฏิบตั หิ น้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 และได้มกี ารพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
2. พิจารณาให้สตั ยาบันสาหรับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 โดยได้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคย
ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 และได้มกี ารพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
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3. พิจารณาให้สตั ยาบันสาหรับผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยได้ให้ผูส้ อบบัญชี
รายเดิมทีเ่ คยได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ก่อนสามารถจัดทารายงานงบการเงินและรายงานการดารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษทั ฯ ได้ต่อไป ด้วยอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 27 และได้มกี ารพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี 2563
จากนัน้ จึงเปิ ด โอกาสให้ผู ถ้ ือ หุ น้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สตั ยาบัน สาหรับการด าเนิน การของ
คณะกรรมการบริษทั ที่ได้กระทาในระหว่างที่มกี ารเลือ่ นประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปรากฏว่าไม่มคี าถาม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ
ดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากให้สตั ยาบันสาหรับการดาเนินการของคณะกรรมการ
บริษทั ที่ได้กระทาในระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ตามที่เสนอ ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มี
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 16 ราย เป็ นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ
6 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 21,482 หุน้ รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 242 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,117,902
หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ดังนี้
ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระที่ 4:
 เห็นด้วย 53,099,702
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
18,200
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(
(
(
(

99.9657 %)
0.0000 %)
0.0343 %)
0.0000 %)

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุ มตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ เลขานุ การบริษทั ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 79-139 ของรายงานประจาปี 2562 ที่ได้ส่ง
ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผู ถ้ ือ หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ
1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มีขอ้ สอบถามดังนี้
1.1 สาเหตุทส่ี นิ ทรัพย์ของบริษทั ฯ มีจานวนลดลง
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า ในปลายปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวน ราคาหุน้ ลดลง ส่งผลให้เกิดการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายและสินทรัพย์การ
ลงทุนเผือ่ ขาย
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1.2 สาเหตุทบ่ี ญั ชีเงินสารองอื่นมีจานวนเพิม่ ขึ้นในปี 2562
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุ การบริษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
เกิดจากการแยกบัญชีกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรจานวน 3,900 ล้านบาท มารวมไว้ในบัญชีเงินสารองอื่น
1.3 ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานทางบัญชีใหม่ ในปี 2563
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุ การบริษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
สาหรับมาตรฐานทางการบัญชี TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินฉบับเต็มเป็ นส่วนทีเ่ กี่ยวกับสินทรัพย์จะนามาใช้ควบคู่
ไปกับมาตรฐานทางการบัญชี TFRS 17 เรื่ อ งสัญญาประกัน ภัย โดยจะเริ่ มประมาณปี 2567 ทัง้ นี้ ในปี 2563 ทาง
บริษทั ฯ มีการเริ่มใช้แนวปฏิบตั ขิ องมาตรฐานทางการบัญชี IFRS 9 บางส่วน ในไตรมาสที่ 1 ของปี น้ ดี ว้ ย ส่วนมาตรฐาน
ทางการบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่าได้มีการเริ่มปฏิบตั ิในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงินต้นงวด ประมาณ 700 ล้านบาท
1.4 สาเหตุของการติดลบในงบกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในหน้า 87 ของรายงานประจาปี
ของบริษทั ฯ
นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และเลขานุ การบริษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีล่ ดลงดังกล่าวเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเงิน ซึง่ อาจเพิม่ ขึ้นหรือลดลงได้
2. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มีขอ้ เสนอแนะว่า บริษทั ฯ ควรเพิม่ เติมรายละเอียด
บางประการในรายงานประจาปี เ พื่อ สร้า งความชัด เจนมากขึ้น เช่ น Net Debt Equity Ratio และ Growth Ratio
เป็ นต้น
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่ เติม ทีป่ ระชุมจึงมีมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวม
จานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 242 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,117,902 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงใน
วาระที่ 5 ดังนี้
ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระที่ 5:
 เห็นด้วย 53,094,002
เสียง ( 99.9550 %)
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( 0.0000 %)
 งดออกเสียง 23,900
เสียง ( 0.0450 %)
 บัตรเสีย
0
เสียง ( 0.0000 %)
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วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา เป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุมในวาระนี้
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนทัง้ สิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งในอัตราหนึ่งในสาม ทัง้ นี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ดังกล่าว อาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ โดยในปี น้ ีมีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายวีระศักดิ์
สุตณั ฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษทั ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนัน้ ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่ เขา้ รับการพิจารณาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ซึ่งไม่ ร วมกรรมการผู ม้ ีส่ วนได้เ สีย ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ได้พจิ ารณากลันกรองอย่
่
างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทางานที่โปร่ งใส รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเ หมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ จึงมีมติเห็นชอบและอนุ มตั ิให้เสนอรายชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระทัง้ 4 ท่าน
ได้แ ก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ (3) นายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบูลย์ และ
(4) นายพนัส ธีรวณิ ชย์กุล ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทัง้ 4 ท่าน อันประกอบไปด้วยผูท้ ่มี คี ุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิ ส ระจ านวน 3 ท่ า น ได้แ ก่ (1) นายกองเอก เปล่ ง ศัก ดิ์ ประกาศเภสัช (2) นายสุ ว รรณ แทนสถิต ย์
(3) นายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบูลย์ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง โดย
กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน แม้จะดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการอิ สระเกิน กว่ า 9 ปี น นั้ ท่ า นได้นาประสบการณ์ ความรู ้
ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นอย่าง
ดี และสาหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ท่านเป็ นกรรมการที่มคี วามรู ้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึง
ประวัตกิ ารทางานทีโ่ ปร่งใส
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จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อดังกล่าว โดย
ขอให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติเป็ นรายบุคคล
หากไม่มีผูถ้ ือหุน้ ยกมือจะถือว่า ผู ถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ อย่างไรก็ตาม
ในวาระนี้บริษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทัง้
กรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
จากนัน้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการให้ผูถ้ ือหุน้ ลงมติเป็ น
รายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ เป็ นรายบุคคล ได้ดงั นี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมจานวนผู ถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้น 242 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 53,117,902 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 53,112,588
 ไม่เห็นด้วย
5,314
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(99.9900 %)
( 0.0100 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ ไม่ มีผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมจานวนผู ถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมทัง้ สิ้น 242 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 53,117,902 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 53,111,048
 ไม่เห็นด้วย
6,854
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(99.9871 %)
( 0.0129 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)

3. นายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ มีผูถ้ อื หุน้ เขา้ ร่วมประชุมเพิม่ เติม จานวน 1 ราย โดยเป็ นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 112 หุน้ รวมจานวนผู ถ้ ือ หุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม ทัง้ สิ้น 243 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,118,014 หุน้
จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบูลย์ ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 53,111,160
 ไม่เห็นด้วย
6,854
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(99.9871 %)
( 0.0129 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)
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4. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)
ในระหว่างนี้ ไม่ มีผู ถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมจานวนผู ถ้ ือ หุ น้ ที่เ ข้า ร่ วมประชุม ทัง้ สิ้น 243 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 53,118,014 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายพนัส ธีรวณิชย์กุล ได้ดงั นี้
 เห็นด้วย 53,113,054
 ไม่เห็นด้วย
4,960
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(99.9907 %)
( 0.0093 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน กลับเขา้
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายวีระศักดิ์
สุตณั ฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ จะประกอบด้วย
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย ์
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ
ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์
สุตณั ฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางณินทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายซาโตรุ
โอกุระ
กรรมการอิสระ
11. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
12. นายอภิสทิ ธิ์
อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
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วำระที่ 7 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2563
ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา เป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุมในวาระนี้
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการ
กาหนดค่ าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็ นจานวนเงินที่ใช้จริง 10,890,000.- บาท
ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในหน้า 148 - 149 ของรายงานประจาปี 2562
ในปี 2563 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มขี นาดและผลประกอบการ
ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของ
กรรมการสาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2563 ทีข่ ออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
หน่ วย : บำท
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี
แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ
2,000,000.500,000.- กรรมการ
1,000,000.250,000.- กรรมการตรวจสอบ
400,000.100,000.- กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
100,000.- กรรมการธรรมาภิบาล
100,000.ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ที่ตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้วยไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมสอบถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามถึงเหตุผลของการเพิม่ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ชี้แจงต่อที่
ประชุมว่า เนื่องจาก บริษทั ฯ ไม่ได้ปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการมาเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ซึ่งการปรับเพิ่มดังกล่าว
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาจากผลประกอบการในปี ทผ่ี ่านมา พร้อมทัง้ เปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทั จดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุ รกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดผลประกอบการที่ใกล้เคียง แล้ว
จึงเห็นสมควรในการปรับขึ้นค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2563
2. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผู ถ้ ือหุน้ รายย่อย มีขอ้ เสนอแนะให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินโบนัสประจ าปี ให้
คณะกรรมการ เพือ่ ประโยชน์ทางภาษี
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่ เติม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุม เห็น ด้วยให้จ่ า ยค่ า ตอบแทนและค่ า เบี้ย ประชุ ม แก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั สาหรับปี 2563 ในวงเงิน ไม่ เ กิ น
16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรต่อไป ทัง้ นี้
ในวาระที่ 7 ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เขา้ ร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 243 ราย นับจานวนหุน้ ได้
53,118,014 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้
ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระที่ 7:
 เห็นด้วย 53,112,314
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
5,700
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

(
(
(
(

99.9893 %)
0.0000 %)
0.0107 %)
0.0000 %)

วำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี 2563
ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อทีป่ ระชุมในวาระนี้
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อ
ที่ประชุมว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 26 ให้เป็ น
ผู ส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2562 ซึ่งบัดนี้ ครบกาหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่ งตัง้ ผู ส้ อบบัญชีและกาหนดค่ า ตอบแทนสาหรับปี 2563 โดยเสนอให้บุคคลของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ดังรายนามต่อไปนี้เป็ นผูท้ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ
1) นางสาวรัชดา
2) นางสาวรัตนา
3) นางสาวสมใจ
4) นางสาวณริศรา

ยงสวัสดิ์วาณิชย์
จาละ
คุณปสุต
ไชยสุวรรณ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้า ที่ได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
นอกจากนี้ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 2,850,000.บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน้า 24

เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1
(15)
หน่ วย : บำท

1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษทั ฯ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษทั ฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 250,000 บาท
3.ค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสีย่ ง (30 มิถนุ ายน 2563)
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสีย่ ง (31 ธันวาคม 2563)
5.ค่าบริการอื่น
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น

ปี 2563
(1)

ปี 2562
(2)

เพิม่ ขึ้น
(3) = (1)-(2)

%

1,460,000

1,370,000

90,000

6.56

750,000

690,000

60,000

8.69

160,000

150,000

10,000

6.66

480,000

450,000

30,000

6.66

ไม่มี

ไม่มี

-

-

2,850,000

2,660,000

190,000

7.14

คณะกรรมการตรวจสอบและผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ ายบัญชีและการเงินได้
พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2562 กับการให้บริการของบริษทั ผูต้ รวจสอบบัญชี
อื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริษทั ทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั การยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด
รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทัง้ ยังไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/
หรือส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ซึ่งค่ าสอบบัญชีในปี 2563 จานวน 2,850,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2562
จานวนทัง้ สิ้น 2,660,000.- บาท แล้วพบว่าค่าสอบบัญชีปี 2563 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 190,000.- บาท หรือประมาณ
ร้อยละ 7.14 ของค่าสอบบัญชีปี 2562 เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม
จากนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2563
1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามถึงเหตุผลของการเพิ่มค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปี 2563
และสอบถามถึงรายละเอียดของค่าสอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่
ประชุมว่าบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2562 กับการให้บริการของบริษทั
ผูต้ รวจสอบบัญชีอ่นื ๆ เห็นว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริษทั ทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั การยอมรับในระดับสากล
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2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุน้ ส่วน (Partner) ของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงต่อที่ประชุม
เพิ่มเติมว่า สาหรับค่าสอบทานรายงานดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เป็ นรายการที่ทางสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัยได้กาหนดให้บริษ ัทประกันวินาศภัยทารายงานและกาหนดให้บริ ษทั
ผูต้ รวจบัญชีสอบทาน ซึ่งรายการดังกล่าวคือรายการที่ 3 และ 4 ซึ่งปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุม นัน้ มีขอบเขตการ
ตรวจสอบที่แตกต่างกัน มีขอบเขตการตรวจสอบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในส่วนของการเพิ่มค่าตอบแทนในปี 2563
เป็ นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานทางบัญชีทเ่ี พิม่ เติมอันทาให้ผูต้ รวจสอบบัญชีมจี านวนงานตรวจทีเ่ พิม่ ขึ้น
2. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคานวณรายได้และ
การบันทึกบัญชีของบริษทั ฯ จะส่งผลให้ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีลดลงหรือไม่
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุน้ ส่วน (Partner) ของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
หากใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคานวณรายได้และการบันทึกบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ผูส้ อบบัญชีก็จาเป็ นต้องมีทมี งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ มาตรวจสอบระบบเทคโนโลยีดงั กล่าวด้วย ซึง่ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีก็ยงั คงต้องมีอยู่
เมือ่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามเพิม่ เติม จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตัง้ ให้บคุ คลของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ดังรายนามต่อไปนี้
เป็ นผูท้ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ
1) นางสาวรัชดา
2) นางสาวรัตนา
3) นางสาวสมใจ
4) นางสาวณริศรา

ยงสวัสดิ์วาณิชย์
จาละ
คุณปสุต
ไชยสุวรรณ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้า ที่ได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 2,850,000.- บาท
ทัง้ นี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จานวน 1 ราย โดยเป็ นการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 1 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 100 หุน้ รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ขา้ ร่วมประชุมทัง้ สิ้น 244 ราย นับจานวนหุน้
ได้ 53,118,114 หุน้ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสีย
ผลกำรนับคะแนนเสียงในวำระที่ 8 :
 เห็นด้วย 53,118,114
เสียง
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
 งดออกเสียง
0
เสียง
 บัตรเสีย
0
เสียง

( 100.0000 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)
( 0.0000 %)
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วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผูใ้ ดเสนอเรื่องอื่นๆ เพือ่ พิจารณาหรือไม่
ไม่มีผูใ้ ดเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่ อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู ถ้ ือหุ น้
ครัง้ ที่ 27 นี้ ได้ดาเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเรื่องอื่นๆ ได้
1. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มีขอ้ สอบถามดังนี้
1.1 การที่บริษทั ฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคานวณรายได้เบี้ยประกันภัยรับมีความเสี่ยงหรือไม่ การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เบี้ยประกันภัยแบบแยกย่อยมีวธิ ีการและลักษณะอย่างไร และการปรับปรุงบัญชีโดยผ่าน
ใบสาคัญรายวันทัว่ ไป (“Journal Voucher”) มีมลู ค่าเท่าไร
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ ได้มกี าร
ใช้เทคโนโลยีเพือ่ ปฏิบตั งิ านอย่างทัว่ ถึงและเป็ นระบบ โดยกระบวนการทางานมีการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้
ในทันทีและมีการจัดเก็บประวัติในการประมวลผลข้อมูล อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการจัดทารู ปแบบในการตรวจสอบระบบที่
ชัดเจนเพือ่ ป้ องกันความผิดพลาดของระบบทีจ่ ะเกิดขึ้น
นางสาวรัช ดา ยงสวัสดิ์ว าณิ ช ย์ หุ น้ ส่ ว น (Partner) ของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงต่ อ
ทีป่ ระชุมเพิม่ เติมดังนี้
1) การเปรียบเทียบรายได้เบี้ยประกันแบบแยกย่อย คือ การลงรายละเอียดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ประเภทผลิตภัณฑ์ ในรู ปแบบของรายได้ และ Ratio ซึ่งถ้าไม่มีส่งิ ผิดปกติและเป็ นไปตามที่ผูส้ อบบัญชีคาดการณ์ไว้
แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบทีผ่ ่านมาทัง้ ปี นนั้ เป็ นตัวเลขทีถ่ ูกต้อง
2) จากการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ไม่พบรายการ Journal Voucher ทีผ่ ดิ ปกติแต่อย่างใด
1.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า มีผลกระทบต่อ
บริษทั ฯ อย่างไร
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุน้ ส่วน (Partner) ของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ชี้แจงต่อทีป่ ระชุม
ว่ามาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 15 ส่งผลต่อธุรกิจประกันชีวติ โดยตรงมากกว่าธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนัน้ มาตรฐานทาง
บัญชีฉบับที่ 15 จึงไม่ส่งผลกระทบแก่บริษทั ฯ แต่อย่างใด
1.3 การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 มีผลกระทบต่องบการเงินในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และ
งบการเงินปี 2563 อย่างไร
นายเอกมล อังค์วฒั นะ รองผูอ้ านวยการ สานักการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทั ฯ ยังไม่ได้ใช้
มาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 อย่างเต็มรูปแบบ บริษทั ฯ ใช้แนวทางปฏิบตั ิตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนด ซึง่ ผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้แก่ 1) บริษทั ฯ ตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสู ญของลู กหนี้เ งินกู ้ โดยวิธี expected credit loss ตามแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีฉบับใหม่ ทาให้ตอ้ งคานวณค่าความเสีย่ งหรือความเสี่ยงทางด้านเครดิตของลูกหนี้ทจ่ี ะเกิดขึ้นตัง้ แต่วนั แรก
บริษทั ฯ จึงเกิดผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้ท่คี าดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 43 ล้านบาท 2) ในการคานวณเงินลงทุนทัว่ ไป
ของหุน้ นอกตลาด บริษทั ฯ ต้องปรับวิธีการคานวณโดยใช้ทฤษฎีทางการเงิน เช่น discount cash flow หรือ dividend
discount model ทาให้มลู ค่าหุน้ เพิม่ สูงขึ้น
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1.4 การขาดทุนจากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผือ่ ขายทีเ่ พิม่ ขึ้นจากปี 2561 เกิดจากการลงทุนกลุม่ ใด
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ ลงทุนใน
รู ปแบบ strategic investment ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) บริ ษทั โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด
(มหาชน) และ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โดยมีสดั ส่วนเป็ น 70% ของการลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ เมื่อ
ตลาดเกิดการผันผวนจึงส่งผลถึงการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี การปรับวิธีการคานวณมูลค่าหุน้
นอกตลาดตามทีก่ ล่าวข้างต้นทาให้ผลขาดทุนลดลง
2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามถึงการดาเนินการของบริษทั ฯ ภายใต้สภาวะการแข่ ง ขัน
ทางด้านราคา
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า ในปัจจุบนั เรื่องราคา
เป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม นโยบายของบริษทั ฯ คือการสร้าง
ดุลยภาพระหว่างการเติบโตของบริษทั ฯ และผลประกอบการของบริษทั ฯ ดังนัน้ การกาหนดเบี้ยประกันภัยของบริษทั ฯ
จึงตัง้ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทีส่ อดคล้องกับอัตราความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึ้น
3. นายณรงฤทธิ์ ปฏิทนิ ผูร้ บั มอบฉันทะจาก บริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน) สอบถามถึงสาเหตุ
การเพิม่ ขึ้นของ loss ratio ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ซึง่ ช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ภายใต้พระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุการเพิ่มขึ้น
ของ loss ratio ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ส่วนหนึ่งเกิดจากการทาจ่ายค่าสินไหมประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลของ
กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ นอกจากนี้ พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศออกมาปลายเดือน
มีนาคม ทาให้มกี ารแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ไม่ได้ใช้ยานพาหนะจึงเป็ นโอกาสในการนารถเข้า
ซ่อมแซม
4. นางสาวณัฐชานันท์ ชาญสิริธนภัทร ผู ถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามถึงรายละเอียดช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ประกันภัยทางออนไลน์ หรือทาง mobile application
ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทั ฯ ได้พฒั นา
online platform เพื่อ เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้บริ การในด้า นต่ า งๆ ผ่ า นช่ อ งทาง social media เช่ น
Facebook, Twitter และ Line application และใช้เทคโนโลยี chat bot เพื่อลดอัตรากาลังคน นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้ออกแบบ online platform เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกับระบบของคู่คา้ ได้อย่างง่ายและรวดเร็วผ่าน application
interface ซึ่งการพัฒนา online platform ดังกล่าวจะสามารถลดต้นทุนการทาธุรกรรมได้ อันทาให้ผูเ้ อาประกันภัยได้
ประโยชน์เนื่องจากเบี้ยประกันภัยทีล่ ดลงด้วย
5. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มีขอ้ เสนอแนะให้บริษทั ฯ กระจายการลงทุนเพือ่ ลด
ความเสีย่ งของบริษทั ฯ และเพือ่ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจด้านอื่นๆ ตลอดจนเสนอให้บริษทั ฯ จัดทา roadshow ไป
ยังต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง เป็ นต้น
เมื่อปรากฏว่าไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุม
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อนึ่ง ในระหว่างการดาเนินการประชุม มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทาให้จานวนหุน้ ของการลงมติใน
วาระต่างๆ มีจานวนหุน้ มากกว่าจานวนหุน้ ขณะทีเ่ ริ่มเปิ ดประชุม โดยผูเ้ ขา้ ร่วมประชุมทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ที่
มอบฉันทะได้กาหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่ งหน้าแล้ว
ดัง นั้น จึ ง สรุ ป จ านวนผู ถ้ ือ หุ น้ ที่เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเอง 93 ราย และโดยการมอบฉัน ทะ 151 ราย
รวมทัง้ สิ้น 244 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 53,118,114 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49.8902 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(จานวน 106,470,000 หุน้ )

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในทีป่ ระชุม

(นางศรีจติ รา ประโมจนีย)์
เลขานุการบริษทั
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
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รำยงำนประจำปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐำนะกำรเงิน
และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำต
และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว (ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 2 และวำระที่ 3)
1. รำยงำนประจำปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code)
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้จดั ทารายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิ ดดูขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลด
รายงานประจาปี ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1) สแกน QR Code โดยมีขนั้ ตอนดังนี้

QR Code
รำยงำนประจำปี 2563
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มอื ถือ
2. สแกนทีส่ ญั ลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดทีข่ อ้ ความนัน้ เพือ่ ดูขอ้ มูลรายงานประจาปี 2563
หมายเหตุ: กรณีทไ่ี ม่มขี อ้ ความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์มอื ถือ ผูถ้ อื หุน้ สามารถสแกน
QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็ นต้น
สาหรับระบบ (Android)
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน Line เลือก add friend (เพิม่ เพือ่ น) แล้วเลือก QR Code
2. สแกนทีส่ ญั ลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน) แล้วกด Open เพือ่ ดูขอ้ มูลรายงานประจาปี 2563
2) เว็บไซต์บริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเปิ ดดูรายงานประจาปี 2563 (และรายงานประจาปี ยอ้ นหลัง 5 ปี ) ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ ที่ http://www.bangkokinsurance.com/investor/annual-report
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2. งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้จดั ทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ ในรายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบรหัสคิ วอาร์ (QR Code) ทัง้ นี้ บริ ษทั ฯ ได้สรุ ป
สาระสาคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้

รำยกำร
สินทรัพย์
หนี้ สนิ
ส่วนของเจ้ำของ
รำยได้
- รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
- รำยได้จำกกำรลงทุน
- กำไรจำกเงินลงทุน
- ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
- รำยได้อน่ื ๆ
รวม
ค่ำใช้จำ่ ย
- ค่ำใช้จำ่ ยในกำรรับประกันภัย *
- ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนิ นงำน
- ค่ำใช้จำ่ ยลงทุน
- ต้นทุนทำงกำรเงิน
- ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
- ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
รวม
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุน้ (บำท)

ปี 2563
59,503,790
29,160,743
30,343,047

(หน่ วย : พันบำท)
ปี 2562
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
57,327,083
2,176,707
3.8
26,303,986
2,856,757
10.9
31,023,097
(680,050)
(2.2)

16,485,737
1,127,222
185,241
20,790
174,083
17,993,073

14,436,818
1,226,491
281,138
23,370
182,847
16,150,664

2,048,919
(99,269)
(95,897)
(2,580)
(8,764)
1,842,409

14.2
(8.1)
(34.1)
(11.0)
(4.8)
11.4

13,612,627
984,279
86,426
39,337
60,321
504,487
15,287,477
2,705,596
25.41

12,194,576
1,078,263
89,315
2,553
334,676
13,699,383
2,451,281
23.02

1,418,051
(93,984)
(2,889)
36,784
60,321
169,811
1,588,094
254,315
2.39

11.6
(8.7)
(3.2)
1,440.8
100.0
50.7
11.6
10.4
10.4

หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายเงินสมทบรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
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รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 4)
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี

1. กาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2. จานวนหุน้ ทีจ่ ่ายเงินปันผลประจาปี (ล้านหุน้ )
3. กาไรต่อหุน้ (บาท) *
4. เงินปันผลประจาปี (บาท:หุน้ )
5. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิ้น
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล
(เปรียบเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)

ปี 2563

ปี 2562

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2561

2,705.6
106.47
25.41
15
1,597.1
59.03

2,451.3
106.47
23.02
14
1,490.6
60.81

2,406.8
106.47
22.61
14
1,490.6
61.93

หมายเหตุ * กาไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด้วยจานวนหุน้ สามัญ
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
เงินปันผล
ประจำปี

ไตรมำส 1

2558
2559
2560
2561
2562
2563

2.75
3
3
3
3
3

เงินปันผลและหุน้ ปันผล
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
2.75
3
3
3
3
3

2.75
3
3
3
3
3

(บาท/หุน้ )
รวม
ไตรมำส 4
3.75
5
5
5
5
6*

12
14
14
14
14
15*

หมายเหตุ * การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครัง้ สุดท้าย) ประจาปี 2563 จะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจาก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 28/2564
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คำนิ ยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่ง เข้มงวดกว่าข้อกาหนดขัน้ ตา่ ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญ มีทกั ษะที่หลากหลายเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
มีความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุ รกิจของบริษทั ฯ พร้อมที่จะ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ และเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ สี ่วนได้เสีย สามารถอุทศิ เวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริษทั ได้อย่างเต็มที่ โดย
กรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษทั ฯ อันอาจมีผลกระทบต่ อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ ว ม ผู ถ้ ือ หุ น้ รายใหญ่ หรื อ ผู ม้ ีอ านาจควบคุม ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้น บั รวมการถือ หุ น้ ของผู ท้ ่ีเ กี่ยวข้อ งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีล กั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ทัง้ นี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มมี ูลค่ารายการตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ หรือ
ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่ากับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ี มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
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คำนิ ยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ (ต่อ)
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริหารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ ีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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ประวัติของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5)

คณะกรรมการบริ ษ ทั ซึ่ง ไม่ ร วมกรรมการผู ม้ ีส่ ว นได้เ สีย ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด
ค่ าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่ อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน กลับเขา้ มาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้
1. นายชัย
2. นางสาวพจนีย ์
3. นางณินทิรา
4. นายซาโตรุ

โสภณพนิช
ธนวรานิช
โสภณพนิช
โอกุระ

ประธานกรรมการ (ต่อวาระ)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)
กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ทัง้ 4 ท่าน
ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ประวัติกรรมกำรที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ งอีก 1 วำระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5)

นำยชัย โสภณพนิ ช
ที่อยู่ปจั จุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ ง
สถำนที่ทำงำน

61 ซอยสุขมุ วิท 19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
21 พฤศจิกายน 2486
อำยุ
77
ปี
ไทย
สถำนภำพ
สมรส
ประธานกรรมการ
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ประวัติกำรศึกษำ/กำรอบรม
- พ.ศ. 2510
- พ.ศ. 2527
- พ.ศ. 2536 - 2537

B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania
ปริญญาหลักสูตรป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)

ประวัติกำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
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ตำแหน่ ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
- 9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั ,
พ.ศ. 2521 – 2560

- 9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั ,
พ.ศ. 2531 – 2560
- 4 ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั ,
พ.ศ. 2529 – 2560
- 8 ส.ค. 2561 – ปัจจุบนั ,
พ.ศ. 2522 – 2560
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั ,
พ.ศ. 2559 – 2560
- 14 ส.ค. 2563 – ปัจจุบนั ,
พ.ศ. 2511 – 2558

ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 – 2558
ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
- พ.ศ. 2519 – 2552
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- พ.ศ. 2511 – 2518
กรรมการ
ประธานกรรมการ บริษทั ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส ์ จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อบริษทั ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน))
ประธานกรรมการ บริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2534 – 2558
รองประธานกรรมการ
กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ตำแหน่ งในบริษทั /องค์กรอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- 17 พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- พ.ศ. 2558 – 17 พ.ค. 2561 กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ
- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทผูท้ รงคุณวุฒิ
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
- พ.ศ. 2551 – 2559
รองประธานกรรมการบริหาร
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั
กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2537 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
- พ.ศ. 2523 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั
กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing
Countries
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ตำแหน่ งในบริษทั /องค์กรอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (ต่อ)
- พ.ศ. 2552 – 2558
กรรมการ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.
- พ.ศ. 2541 – ปัจจุบนั
กรรมการ PT Asian International Investindo
- พ.ศ. 2541 – ปัจจุบนั
กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.
- พ.ศ. 2549 – 2551
ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
- พ.ศ. 2513 – 2550
กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย
- พ.ศ.2527-2529, 2532-2534,
นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
2540-2542, 2542-2544,
2548–2550
- พ.ศ. 2531 – 2535
Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd., Singapore
- พ.ศ. 2530 – 2532
Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta
- พ.ศ. 2527 – 2529,
President, The East Asian Insurance Congress
2547 – 2549
ประวัติกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ
ประธานกรรมการ (แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- ตาแหน่งด้านบริหาร
ไม่มี
* จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั
2 ปี 5 เดือน (ตัง้ แต่วนั ที่ 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั )
ทัง้ นี้ ท่านเคยดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั เป็ นเวลา 49 ปี
(ตัง้ แต่ปี 2511 – 2560)
* กำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ
3,917,051 หุน้ (ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด (Record Date)
วันที่ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็ นร้อยละ 3.68 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
หมายเหตุ: นับรวมหุน้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
(1) คู่สมรส - นางนุชนารถ โสภณพนิช จานวน 1,103,671 หุน้
* ข้อพิพำททำงกฎหมำย ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา
* กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรอืน่ ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ประธานกรรมการ บริษทั ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส ์ จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อบริษทั ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน))
2 .ประธานกรรมการ บริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
3. ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
4. ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
5. กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
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- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน จานวน 12 แห่ง ได้แก่
1) ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2) กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3) กรรมการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทผูท้ รงคุณวุฒิ
4) ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
5) กรรมการ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6) กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
7) กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8) ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
9) ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
10) กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers
of Developing Countries
11) กรรมการ PT Asian International Investindo
12) กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.
* กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในกิจกำรอืน่ ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษทั
ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั รับประกันภัยต่อ และกรรมการ บริษทั กรุงเทพประกัน
ชีวติ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ประกันชีวติ และไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ซึ่งเป็ น
บริษทั ประกันวินาศภัยแต่อย่างใด
* ควำมสัมพันธ์กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
- เป็ นอาของคู่สมรสของนางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
- เป็ น บิด าของนายชวาล โสภณพนิ ช ผู ช้ ่ วยกรรมการผู อ้ านวยการใหญ่ และนางสาวลสา โสภณพนิ ช
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจนายหน้า
- ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 3,917,051 หุน้ หรือ คิดเป็ นร้อยละ 3.68 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ซึง่ นับรวมหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
(1) คู่สมรส - นางนุชนารถ โสภณพนิช จานวน 1,103,671 หุน้
จึงมิได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
อนึ่ง เนื่องจาก ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดที่ถอื หุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่มีกลุ่มผู ถ้ ือหุน้ ที่มีลกั ษณะเป็ นผู ถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ตามคานิยามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กาหนด
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* ควำมสัมพันธ์กบั บริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ในช่วง
2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- เป็ นประธานกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมบริหารงาน
- เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ โดยลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ
อนุมตั ไิ ว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
กำรประชุม/ปี
- คณะกรรมการบริษทั
ปี 2562
ปี 2563

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครัง้ )

จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
(ครัง้ )

4
5

4
5

1
1

1
1

- ผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 26 (ปี 2562)
ครัง้ ที่ 27 (ปี 2563)
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ประวัติกรรมกำรที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ งอีก 1 วำระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5)

นำงสำวพจนี ย ์ ธนวรำนิ ช

ที่อยู่ปจั จุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ ง

178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
13 กันยายน 2489
อำยุ
74
ปี
ไทย
สถำนภำพ
โสด
ข้าราชการบานาญและกรรมการหน่วยงานต่างๆ

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม
- ปริญญาตรีบญั ชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาขา้ ราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒบิ ตั รหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒบิ ตั รหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมันคงขั
่ น้ สูง วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
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ประวัติกำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
ตำแหน่ ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
- 1 มี.ค. 2550 – ปัจจุบนั

- ปัจจุบนั

- 7 ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั

- ปัจจุบนั

- ปัจจุบนั
- 14 พ.ย. 2560 – ปัจจุบนั

- เม.ย 2559 – พ.ย. 2560

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
- 27 ก.พ. 2550 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
- 2557 – 2563
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2555 – 2557
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั โออิชิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2552 – 21 มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
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ตำแหน่ งในบริษัท/องค์กรอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- 1 ก.พ. 2562 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์)
- 31 ม.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
- 27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- 26 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(Thai Institute of Directors Association)
- 29 พ.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
- ปัจจุบนั
กรรมการกฤษฎีกา
- มี.ค. 2560 – ส.ค. 2563
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
- เม.ย. 2550 – มิ.ย. 2563
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- 2 ต.ค. 2557 – 6 ก.ย. 2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- เม.ย. 2553 – ก.ค. 2556
กรรมการ บริษทั บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัด
- พ.ย. 2551 – มี.ค. 2556
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงพาณิชย์
- ต.ค. 2549 – มี.ค. 2551
รองประธานสภานิตบิ ญั ญัติแห่งชาติ คนทีส่ อง
- ต.ค. 2549 – ก.พ. 2551
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ก.ย. 2549 – ก.พ. 2551
ทีป่ รึกษาคณะมนตรีความมันคงแห่
่
งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
- ปี 2548 – พ.ค. 2554
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในกากับ
ของราชการฝ่ ายบริหารทีม่ ใิ ช่ส่วนราชการ
- ปี 2545 – 2550
ประธานกรรมการสถาบันประกันภัยไทย
- ปี 2544 – ส.ค. 2551
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2544 – 2549
อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2542 – 2544
ผูต้ รวจราชการกระทรวงพาณิชย์
- ปี 2537 – 2542
รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
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ประวัติกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ
- กรรมการอิสระ (ตามคานิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด)
(แต่งตัง้ เพือ่ ต่อวาระเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2561)
- กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตัง้ เพือ่ ต่อวาระเมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และ
มีผลเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)
- ตาแหน่งด้านบริหาร
ไม่มี
* จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ฯ
14 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบนั )
* กำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ไม่มี
* ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา
* กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรอืน่ ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ประธานกรรมการ (กรรมการอิ ส ระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
3. ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ บริษทั โออิชิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
4. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
5. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์)
4. รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(Thai Institute of Directors Association)
5. กรรมการกฤษฎีกา
* กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในกิจกำรอืน่ ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
ซึง่ เป็ นบริษทั รับประกันภัยต่อ และไม่มผี ลประโยชน์ขดั แย้งกับบริษทั ฯ แต่อย่างใด
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* ควำมสัมพันธ์กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
* ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู ถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครัง้ )

จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
(ครัง้ )

- คณะกรรมการบริษทั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

5
4
5

5
4
5

- คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

4
4
4

4
4
4

- ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีบริษทั ฯ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

2
2
2

2
2
2

1
1
1

1
1
1

กำรประชุม/ปี

- ผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 25 (ปี 2561)
ครัง้ ที่ 26 (ปี 2562)
ครัง้ ที่ 27 (ปี 2563)

หน้า 45

เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
ประวัติกรรมกำรที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ งอีก 1 วำระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5)

นำงณิ นทิรำ โสภณพนิ ช
ที่อยู่ปจั จุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ ง
สถำนที่ทำงำน

299 ซอยสุขมุ วิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
6 มกราคม 2508
อำยุ
56
ปี
ไทย
สถำนภำพ
สมรส
กรรมการและทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษทั เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิต้ ที าวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม), London School of Economics and Political Sciences, England
- M.B.A., London University CASS Business Schol, England
- โครงการสัมมนาผูบ้ ริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 5 (FINEX V)
ประวัติกำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548
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เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
ตำแหน่ ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
- 25 ก.พ. 2554 – ปัจจุบนั

- ปี 2551 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
- 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
กรรมการและทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษทั เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
- ปี 2537 - 2551
กรรมการและกรรมการบริหาร

ตำแหน่ งในบริษัท/องค์กรอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ปี 2559 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2545 - ปัจจุบนั
กรรมการ
- ปี 2559 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสงั วาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2559 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั ทีป่ รึกษาเอเซีย พลัส จากัด
- ปี 2546 – ปัจจุบนั
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
- ปี 2543 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั บางกอก บีทเี อ็มยู จากัด
- ปี 2542 – ปัจจุบนั
กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท)
- ปี 2534 – 2537
Investment Director บริษทั ซิต้ แี คปปิ ตอล จากัด
- ปี 2530 – 2533
ผูจ้ ดั การ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ซิต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
ประวัติกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคานิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด)
(แต่งตัง้ เพือ่ ต่อวาระเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2561)
- กรรมการธรรมาภิบาล (แต่งตัง้ เพื่อต่อวาระเมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และ
มีผลเมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
- ตาแหน่งด้านบริหาร
ไม่มี
* จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ฯ
11 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2553 - ปัจจุบนั )
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เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
* กำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ

2,949 หุน้ (ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด (Record Date)
(วันที่ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็ นร้อยละ 0.003 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมด
หมายเหตุ: นับรวมหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
(1) คู่สมรส นายชาติศิริ โสภณพนิช จานวน 2,949 หุน้
ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา

* ข้อพิพำททำงกฎหมำย
* กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรอืน่ ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน จานวน 1 แห่ง ได้แก่
1) กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษทั เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน จานวน 7 แห่ง ได้แก่
1) ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2) ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสงั วาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3) ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
4) กรรมการ บริษทั ทีป่ รึกษาเอเชีย พลัส จากัด
5) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
6) กรรมการ บริษทั บางกอก บีทเี อ็มยู จากัด
7) กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท)
* กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในกิจกำรอืน่ ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ดารงตาแหน่งกรรมการและทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษทั เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินแต่ไม่ได้เป็ นสถาบันการเงิน และไม่มคี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ซึง่ เป็ นบริษทั ประกันวินาศภัยแต่อย่างใด
* ควำมสัมพันธ์กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
- เป็ นคู่สมรสของหลานนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทัง้ นี้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
ความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน่ อ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
- ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 2,949 หุน้ หรือ คิดเป็ นร้อยละ 0.003 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมด ซึ่งนับรวมหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 258 ได้แก่
(1) คู่สมรส - นายชาติศิริ โสภณพนิช จานวน 2,949 หุน้
จึงมิได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
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เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
* ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดี ยวกัน หรือผู ถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
กำรประชุม/ปี
- คณะกรรมการบริษทั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
- ผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 25 (ปี 2561)
ครัง้ ที่ 26 (ปี 2562)
ครัง้ ที่ 27 (ปี 2563)

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครัง้ )

จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
(ครัง้ )

5
4
5

5
4
5

1
2
1

1
2
1

1
1
1

1
1
1

หน้า 49

เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
ประวัติกรรมกำรที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ งอีก 1 วำระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5)

นำยซำโตรุ โอกุระ
ที่อยู่ปจั จุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ ง
สถำนที่ทำงำน

1-28-1, Ebisu Shibuya-ku, Tokyo 150-8488 Japan
14 พฤศจิกายน 2511
อำยุ
52 ปี
ญี่ป่ นุ
สถำนภำพ
สมรส
General Manager, Global Business Department
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited
1-28-1, Ebisu Shibuya-ku, Tokyo 150-8488 Japan

ประวัติกำรศึกษำ/กำรอบรม
- Bachelor of Laws, Nagoya University, Japan
ประวัติกำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี
ตำแหน่ ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
-

15 พ.ค. 2563 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
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เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
ตำแหน่ งในบริษัท/องค์กรอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
- เม.ย. 2562 – ปัจจุบนั
- เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั

-

เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั

-

เม.ย. 2552 – มี.ค. 2561

Non-Executive Director, Asia Financial Holding Limited
Non-Executive Director, Aioi Nissay Dowa Europe Limited
Non-Executive Director and SOOA
(Senior Officer outside Australia),
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd
General Manager, Global Business Department,
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited
Risk & Reinlsurance Coordinator,
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd.

ประวัติกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคานิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด)
(แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
- ตาแหน่งด้านบริหาร
ไม่มี
* จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั
10 เดือน (ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบนั )
* กำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ไม่มี
* ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา
* กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรอืน่ ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มี
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน จานวน 4 แห่ง ได้แก่
1) Non-Executive Director, Asia Financial Holding Limited
2) Non-Executive Director, Aioi Nissay Dowa Europe Limited
3) Non-Executive Director and SOOA (Senior Officer outside Australia),
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd
4) General Manager, Global Business Department,
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited
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เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
* กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในกิจกำรอืน่ ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ดารงตาแหน่ง Non-Executive Director, Asia Financial Holding Limited ซึง่ เป็ นบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินแต่ ไม่ใช่ สถาบันการเงิน และดารงตาแหน่ ง Non Executive Director, Aioi Nissay Dowa
Europe Limited ตาแหน่ง Non-Executive Director and SOOA (Senior Officer outside Australia),
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd แ ล ะ ต า แ ห น่ ง General Manager,
Global Business Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited ซึ่ ง เ ป็ น บ ริ ษั ท
ประกันวินาศภัยทีต่ งั้ อยู่ในต่างประเทศ และไม่มผี ลประโยชน์ขดั แย้งกับบริษทั ฯ แต่อย่างใด
* ควำมสัมพันธ์กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่ สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่ สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู บ้ ริหาร หรือผู ถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
* ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ ว ม บริ ษัทย่อ ยล ำดับเดี ยวกัน หรื อ ผู ถ้ ือ หุน้ รำยใหญ่
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
กำรประชุม/ปี
- คณะกรรมการบริษทั
ปี 2563
- ผูถ้ อื หุน้
ปี 2563

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครัง้ )

จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
(ครัง้ )

2

2

-

1
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เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
ประวัติของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระเข้ำใหม่
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 6)
คณะกรรมการบริษทั ภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็น
ควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นายธงชัย อานันโทไทย เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาข้อมูลประวัตขิ องนายธงชัย อานันโทไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้า 53

เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
ประวัติกรรมกำรที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 6)

นำยธงชัย อำนันโทไทย
ที่อยู่ปจั จุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ ง
สถำนที่ทำงำน

61 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
17 สิงหาคม 2504
อำยุ
59 ปี
ไทย
สถำนภำพ
สมรส
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ บั ผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง และสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ประวัติกำรศึกษำ/กำรอบรม
- ปริญญาโท M.B.A. University of Notre Dame
- ปริญญาตรี BS. (Electrical Engineering) University of Colorado
ประวัติกำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ตำแหน่ ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
- พ.ศ. 2545 – 2554

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ บั ผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
และสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
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เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
ตำแหน่ งในบริษัท/องค์กรอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- พ.ศ. 2541 – 2545
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บีเอสแอล ลิสซิ่ง จากัด
- พ.ศ. 2537 – 2541
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ
- พ.ศ. 2534 – 2537
Second Vice President, Chase Manhattan Bank
- พ.ศ. 2532 – 2534
Assistant Representative,
Barclays Bank Public Company Limited
- พ.ศ. 2530 – 2532
Lending Officer ธนาคารกรุงเทพจากัด (มหาขน)
ประวัติกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ
ไม่มี
- ตาแหน่งด้านบริหาร
ไม่มี
* จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั
ไม่มี
* กำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ไม่มี
* ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา
* กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรอืน่ ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1. ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี
* กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในกิจกำรอืน่ ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
- ดารงตาแหน่ ง ผู ช้ ่ วยผู จ้ ดั การใหญ่ ผู ร้ บั ผิดชอบสายลู กค้าธุ รกิจรายกลาง และสายลู กค้าธุ รกิจรายปลีก
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นสถาบันการเงินและไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
แต่อย่างใด
* ควำมสัมพันธ์กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่ สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่ สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู บ้ ริหาร หรือผู ถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
* ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษั ทร่ ว ม บริ ษัทย่อ ยล ำดับเดี ยวกัน หรื อ ผู ถ้ ือ หุน้ รำยใหญ่
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
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เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7
ประวัติของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำปี 2564
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 8)
คณะกรรมการบริษทั ภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบและผู ช้ ่ วยกรรมการผู อ้ านวยการใหญ่
รับผิดชอบหน่ วยงานด้านบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่ อที่ประชุมสามัญผู ถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่ งตัง้
ผู ส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู ส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 โดยกาหนดให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็ นผูท้ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ
1. นางสาวรัชดา
2. นางสาวรัตนา
3. นางสาวสมใจ
4. นางสาวณริศรา

ยงสวัสดิ์วาณิชย์
จาละ
คุณปสุต
ไชยสุวรรณ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาข้อมูลประวัติของผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ประจาปี 2564 ทัง้ 4 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7
ประวัติของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำปี 2564
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 8)

นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิ ชย์
4951
50 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ งของผูส้ อบบัญชีในสำนักงำน หุน้ ส่วน
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ

-

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษทั นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษทั ฟิ ลลิปประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน
บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

จำนวนปี ที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ

6 ปี ( พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563)

หน้า 57

เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7
ประวัติของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำปี 2564
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 8)

นำงสำวรัตนำ จำละ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่ งของผูส้ อบบัญชีในสำนักงำน
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ
-

3734
55 ปี
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน

บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ประวัติกำรเป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รบั ผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ

หน้า 58

เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7
ประวัติของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำปี 2564
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 8)

นำงสำวสมใจ คุณปสุต
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่ งของผูส้ อบบัญชีในสำนักงำน
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ
-

4499
50 ปี
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หุน้ ส่วน

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
บริษทั นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั แมนู ไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ราชธานี ลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอส 11 กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ประวัติกำรเป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รบั ผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ

หน้า 59

เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7
ประวัติของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำปี 2564
(ประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 8)

นำงสำวณริศรำ ไชยสุวรรณ
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
อำยุ
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่ งของผูส้ อบบัญชีในสำนักงำน
ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ
-

4812
49 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หุน้ ส่วน

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั ทูนประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั กรุงเทพประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)
บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ประวัติกำรเป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รบั ผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ
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เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8
หนังสือมอบฉันทะ
ในการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ น้ หากผู ถ้ ือ หุ น้ ไม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองได้ ผู ถ้ ือ หุ น้ สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผูร้ บั มอบฉันทะตามที่
บริษทั ฯ กาหนดในหนังสือมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาหนดแบบ
หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบหนังสือมอบฉัน ทะที่ใช้เฉพาะกรณี ผู ถ้ ือ หุน้ ที่เ ป็ นผู ล้ งทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ในการนี้ บริษทั ฯ จึงได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผูถ้ ือหุน้ ที่มีควำมประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ส าหรับ หนัง สื อ มอบฉั น ทะ แบบ ค. ผู ถ้ ื อ หุ น้ สามารถ download ได้จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษ ัท ฯ ที่
http://www.bangkokinsurance.com และขอให้ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนศึกษาข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบ
ฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามที่ระบุในเอกสาร
สิ่งที่สง่ มำด้วยหมำยเลข 11 พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน
เขา้ ร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ มายังสานักเลขานุการบริษทั ล่วงหน้าภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
อนึ่ ง หากท่ า นผู ถ้ ื อ หุ น้ ท่ า นใดประสงค์จ ะแต่ ง ตั้ง ให้ก รรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท ฯ เป็ น ผู ร้ ับ มอบฉัน ทะ
ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมำด้วยหมำยเลข 9 ทัง้ นี้ กรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะนี้
มิได้มีส่วนได้เสีย พิเศษในวำระที่เสนอในกำรประชุมครัง้ นี้ แต่อย่ำงใด เว้นแต่ในวำระที่ 7 พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสำหรับปี 2564

หน้า 61

เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9
ประวัติกรรมกำรอิสระที่ได้รบั มอบหมำยให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แทนผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม

นำยกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกำศเภสัช
ที่อยู่ปจั จุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
สัญชำติ
อำชีพ/ตำแหน่ ง
สถำนที่ทำงำน

โทรศัพท์

442 หมู่บา้ นผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
18 พฤศจิกายน 2485
อำยุ
78
ปี
ไทย
สถำนภำพ
สมรส
ทีป่ รึกษาอาวุโส บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 801-806, 809-810 ชัน้ 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2-639-8907
โทรสำร
0-2-639-8998

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม
- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ พ.ศ. 2507
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2535
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏลาปาง พ.ศ. 2544
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship
(AOTS) ประเทศญี่ป่ นุ
- ปริญญาหลักสูตรป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ พ.ศ.2532)
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยัง่ ยืน สมาคมวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2560

หน้า 62

เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9
ประวัติกำรอบรม/สัมมนำจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546
- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550
ตำแหน่ ง/ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
- 16 พ.ย. 2548 – ปัจจุบนั

- พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
- 7 เม.ย. 2542 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
- 11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ
- พ.ศ. 2547 - 2548
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- พ.ศ. 2542 - 2548
กรรมการตรวจสอบ
ทีป่ รึกษาอาวุโส บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)

ตำแหน่ งในบริษัท/องค์กรอืน่ ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ก.ย. 2552 – ปัจจุบนั
นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
- พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั
ทีป่ รึกษา บริษทั ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2523 – 2544
รองประธานกรรมการ
- พ.ศ. 2521 – พ.ย. 2561
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
(หรือ ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน) เดิม)
- พ.ศ. 2548 – เม.ย. 2553
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548 – มิ.ย. 2553
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2530 – 2558
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- พ.ศ. 2527 – 2549
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บริษทั เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชัน่ จากัด
- พ.ศ. 2540 – 2548
ประธานกรรมการ บริษทั เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคลั จากัด
ประวัติกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
* ตำแหน่ ง
- ตาแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคานิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯกาหนด)
(แต่งตัง้ เพือ่ ต่อวาระเมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2563)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตัง้ เพือ่ ต่อวาระเมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และ
มีผลเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)
- ตาแหน่งด้านบริหาร
ไม่มี
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จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั
22 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 7 เมษายน 2542 - ปัจจุบนั )
* กำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ไม่มี
* ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา
* กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรอืน่ ๆ
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน จานวน 1 แห่ง ได้แก่
1. ทีป่ รึกษาอาวุโส บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. ทีป่ รึกษา บริษทั ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
* กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในกิจกำรอืน่ ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี
* ควำมสัมพันธ์กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่ สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่ สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู บ้ ริหาร หรือผู ถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
* ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษั ทร่ ว ม บริ ษัทย่อ ยล ำดับเดี ยวกัน หรื อ ผู ถ้ ือ หุน้ รำยใหญ่
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
* กำรเข้ำร่วมประชุม/จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครัง้ )

จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
(ครัง้ )

- คณะกรรมการบริษทั ฯ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

5
4
5

5
4
5

- คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

4
4
4

4
4
4

กำรประชุม/ปี
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กำรประชุม/ปี
- ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีบริษทั ฯ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
- ผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 25 (ปี 2561)
ครัง้ ที่ 26 (ปี 2562)
ครัง้ ที่ 27 (ปี 2563)

กำรเข้ำร่วมประชุม
(ครัง้ )

จำนวนครัง้ ที่เชิญประชุม
(ครัง้ )

2
2
2

2
2
2

1
1
1

1
1
1

* กำรมีสว่ นได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมครัง้ ที่ 28
- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีจ่ ะพิจารณา : วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
- ส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : ไม่มี
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ข้อบังคับ
ของ
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
(เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ )
*******************************

หมวดที่ 5 กำรประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 40.
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี่)
เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บญั ชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ย กประชุม ผู ถ้ ือ หุ น้ เป็ น การประชุม วิสามัญ เมื่อ ใดก็ได้สุด แต่ จ ะ
เห็นสมควร
หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 45 (สีส่ บิ ห้า) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน
45 (สี่สิบห้า ) วัน นับแต่ ว นั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เ ช่ นนี้ ให้ถือ ว่า เป็ น การประชุม ผู ถ้ ือหุน้ ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสี่ครัง้
ใดจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 42 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 41.
ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้
ผู ถ้ ือ หุ น้ และนายทะเบีย นทราบไม่ น อ้ ยกว่ า 7 (เจ็ ด ) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม หรื อ โฆษณาค าบอกกล่ า วนัด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) วัน
ข้อ 42.
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 25 (ยี่สบิ ห้า) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดจะต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมงจานวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้
ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูร้ อ้ งขอให้ นัดประชุม
ใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 43.
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือ ไม่ สามารถปฏิบตั ิหน้า ที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้าไม่ มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานใน
ทีป่ ระชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่โดยถือว่า
หุน้ หนึ่งมีหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 (ห้า) คน ร้อง
ขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามที่ประธาน
ในทีป่ ระชุมกาหนด
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
44.1 ในกรณีปกติ ให้ถอื เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
44.2 ในกรณี ด งั ต่ อ ไปนี้ ให้ถือ คะแนนเสียงไม่ นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เ ช่ า กิจการของบริ ษทั ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเขา้ จัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษทั
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู ้ หรือหุน้ กูช้ นิดแปรสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้การ
ออกหุ น้ บุ ริ ม สิท ธิ หรื อ หุ น้ บุ ริ ม สิท ธิ ช นิ ด แปรสภาพเป็ น หุ น้ สามัญ ได้ การออก
หลัก ทรัพ ย์ ช นิ ด อื่ น ตามบทบัญ ญั ติ ข องกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุน้ ทุกชนิด
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษทั
ข้อ 44.
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กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทาดังนี้
45.1
พิจ ารณารายงานของคณะกรรมการที่เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม แสดงถึ ง ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
45.2
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
45.3
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
45.4
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
45.5
เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
45.6
กิจการอื่น ๆ
ข้อ 45.
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ข้อปฏิบตั ิสำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
1. เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
1.1 กรณี ผูถ้ อื หุน้ เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผู ถ้ ือ หุ น้ ได้โ ปรดกรอกแบบฟอร์ม ลงทะเบีย นส าหรับ การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM)
รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้
ชัดเจนสาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูถ้ อื หุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยหากมี
การเปลีย่ นชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย
1.2 กรณี มอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม
ผูร้ บั มอบฉันทะได้โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้
ชัดเจนสาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู ม้ อบฉัน ทะและผู ร้ บั มอบฉัน ทะ กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ น นิติบุคคลให้ลงลายมือชื่อ ของ
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม พร้อมประทับตราของนิตบิ คุ คล (ถ้ามี)
1.2.2 เอกสารของผูร้ บั มอบฉันทะ ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
1.2.3 เอกสารของผูม้ อบฉันทะดังต่อไปนี้
(1) กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูถ้ อื หุน้
เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยหากมีการเปลีย่ นชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย
(2) กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบคุ คล
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี านาจดังกล่าว โดยหากมีการเปลีย่ นชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวด้วย
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็ นนิ ติบุคคล ที่ออกโดย
นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มอี านาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
(ค) กรณีมอบฉันทะให้คสั โตเดียน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผูร้ บั มอบฉันทะต้อง
ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพิม่ เติมด้วย
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- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็ นนิติบุคคลของ
คัสโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มอี านาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรอง
ความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของคัสโตเดียน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ ของกรรมการผูม้ อี านาจ
ของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี กรรมการเป็ นชาวต่ างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี านาจดังกล่าว
- หนังสือ มอบอ านาจจากผู ถ้ ือ หุ น้ ให้ค ัสโตเดียนเป็ น ผู ด้ าเนิ น การลงนามในหนัง สือ
มอบฉันทะแทน
- หนังสือ ยัน ยัน ว่า ผู ล้ งนามในหนังสือ มอบฉัน ทะแทนได้ร บั อนุ ญาตประกอบธุ ร กิ จ
คัสโตเดียน
1.3 กรณี มอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะที่เป็ นกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรผู ร้ บั มอบฉันทะตำมที่บริ ษัท ฯ
กำหนดในหนังสือมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม
โปรดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 และเอกสารของผูม้ อบฉันทะ
ตามที่กาหนดในข้อ 1.2.3 ข้า งต้น ทัง้ นี้ ผู ม้ อบฉัน ทะสามารถรับชมการประชุม สามัญผู ถ้ ือหุ น้ ครัง้ ที่ 28 ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้
ชัดเจนสาหรับใช้ในการลงทะเบียนรับชมการประชุม
ขอความกรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้บริษทั ฯ
ภำยในวันศุกร์ที่ 16 เมษำยน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้
- ช่องทำงไปรษณี ย ์ : ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษทั ฯ (สานักเลขานุการบริษทั ชัน้ 5 อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์
02-285-7320 หรือ 02-285-7321)
- ช่องทำงอีเมล : cs@bangkokinsurance.com
2. ขัน้ ตอนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
2.1 เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั เอกสารตามข้อ 1 ครบถ้วน บริษทั ฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้า
ร่วมประชุมตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 28 และ
สิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 5 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษทั ฯ
หรื อ บริ ษ ัท ควิ ด แลบ จ ากัด (QuidLab Co. Ltd.) ซึ่ ง เป็ น ผู ใ้ ห้บ ริ ก ารระบบการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ น้ ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (“ระบบการประชุม E-AGM”) จะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผู ใ้ ช้ (Password)
พร้อ ม Weblink ในการเข้า สู่ ร ะบบการประชุ ม E-AGM แก่ ผู ถ้ ือ หุ น้ หรื อ ผู ร้ ับ มอบฉัน ทะ (แล้ว แต่ ก รณี ) ทัง้ นี้
ขอความกรุณาท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะไม่เปิ ดเผยชื่อ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านแก่ผูอ้ ่นื
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กรณี ที่ช่ือผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยังไม่ได้รบั ภำยในวันพุธที่ 21 เมษำยน
2564 กรุณำติดต่อบริษทั ฯ โดยทันที
2.2 ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มอื วิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียดจากอีเมลที่บริษทั ฯ หรือ
บริ ษ ทั ควิด แลบ จ ากัด (QuidLab Co. Ltd.) ได้จ ดั ส่ ง ให้ท่ า น ทัง้ นี้ ระบบการประชุ ม E-AGM จะเปิ ด ให้ท่ า น
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม
2.3 กรณีท่ที ่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม
ท่านสามารถติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จากัด (QuidLab Co. Ltd.) ตามช่องทางทีร่ ะบุในอีเมลจัดส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username)
และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้แก่ท่าน
3. วิธีกำรมอบฉันทะ
3.1 ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุช่อื และ
รายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผูร้ บั มอบ
ฉันทะตามที่บริษทั ฯ กาหนดในหนังสือมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
3.2 ผูถ้ อื หุน้ ที่มไิ ด้เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
สามารถเลือ กใช้หนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ งเพียงแบบเดียวเท่ า นัน้ (โดยบริ ษัทฯ
ขอแนะนำให้ท่ำนใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) สาหรับผูถ้ อื หุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบ
หนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้
3.3 ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผูถ้ อื หุน้ ที่
เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ได้มอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ เพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้ตาม
ความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
3.4 หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู ม้ อบฉันทะและผู ร้ บั มอบฉัน ทะให้ถู กต้อ ง
ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความทีส่ าคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทกุ แห่ง
3.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทาหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จดั ทาเป็ นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้
ลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
3.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทัง้ หลายดังกล่าวจะต้อง
ให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพบั ลิค (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มอี านาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการ
ลงลายมือชื่อด้วย
3.8 ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอีย ดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ มายังบริษทั ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในข้อ 1
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4. วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
4.1 หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง
(1) ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยให้นบั หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียงเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
เว้น แต่ ผู ถ้ ือ หุ น้ ที่เ ป็ น ผู ล้ งทุน ต่ า งประเทศและแต่ ง ตัง้ ให้ค สั โตเดี ยนในประเทศไทยเป็ น ผู ร้ บั ฝากและดู แ ลหุ น้ ได้
มอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(2) หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนแทนได้
4.2 วิธีปฏิบตั ิในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ
ประธานทีป่ ระชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
(1) ประธานทีป่ ระชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นในแต่ละวาระจากทีป่ ระชุมว่ามีผูถ้ อื หุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็ น 2 กรณี
(ก) กรณี ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองหรือผูม้ าประชุมที่ได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้หนังสือ
มอบอานาจแบบ ก. สามารถลงคะแนนในแต่ ละวาระ โดยทาเครื่องหมายลงในช่ อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบการประชุม E-AGM ประมวลผล ทัง้ นี้ กรณีท่ไี ม่ทาเครื่องหมายลงในช่องลงคะแนนเสียง
ระบบการประชุม E-AGM จะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
(ข) กรณี ผูม้ าประชุมที่ได้รบั มอบฉันทะจากผู ถ้ ือหุน้ ที่ใช้หนังสือมอบอานาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่ง
ผูม้ อบฉันทะกาหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในทุกวาระแล้ว บริษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผูม้ อบฉันทะกาหนดไว้
ยกเว้นกรณีทผ่ี ูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน ก็ให้ผูร้ บั มอบฉันทะ
ออกเสียงได้ตามทีเ่ ห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
(2) การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้เมือ่ มีผูถ้ อื หุน้ ในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและทีป่ ระชุมลงมติให้
มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในทีป่ ระชุมจะเป็ นผูก้ าหนดวิธีการลงคะแนนลับนัน้ และแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
4.3 มติของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
- ในกรณี อ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษทั ฯ กาหนด ไว้แตกต่ างจากกรณี ปกติ ก็ให้
ดาเนินการให้เป็ นไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธานใน
ทีป่ ระชุมอาจจะเชิญให้ผูถ้ อื หุน้ นัน้ ออกนอกห้องประชุมชัว่ คราวก็ได้
4.4 กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งผลกำรนับคะแนน
เมือ่ ทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบ
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ขัน้ ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
ผูถ้ อื หุน้
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
มอบฉันทะ

มาประชุมด้วยตนเอง

แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการ
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-AGM) และเอกสารหลัก ฐาน
ยืนยันตัวตน

มอบฉันทะให้ผูอ้ ่นื

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการผูร้ บั มอบ
ฉันทะตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดในหนังสือมอบฉันทะ

ส่งเอกสารตอบกลับมายังบริษทั ฯ
ทางอีเมลหรือไปรษณียต์ ามที่
บริษทั ฯ ได้แจ้งไว้ ภำยในวันศุกร์
ที่ 16 เมษำยน 2564

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนส าหรับ การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน

บริษทั ฯ ตรวจสอบขอ้ มูลเพือ่ ยืนยันตัวตน

บริษทั ฯ/บริษทั ควิดแลบ จากัด (QuidLab Co. Ltd.) ทาการจัดส่ง
Username & Password พร้อมคู่มอื การใช้งานระบบ
(https://quidlab.com/thai/director/support_videoconfeth.html)
ไปยังอีเมลที่ได้แจ้งไว้กบั บริษทั ฯ

เปิ ดระบบการประชุม E-AGM เพือ่ ลงทะเบียน เวลา 13.00 น.
ผู ถ้ ื อ หุ น้ /ผู ร้ ั บ มอบฉั น ทะ เข า้ สู่ ร ะบบ
E-AGM ด้วย Username และ Password

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เผยแพร่มติหลังจบการประชุมบนเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ฯ

หมำยเหตุ: สามารถเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์,
แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน โดยบริษทั ฯ ขอแนะนาให้
ท่ า นใช้เ บราว์เ ซอร์ Google Chrome, Microsoft
Edge หรือ Safari เวอร์ชนั ล่าสุดเพือ่ ป้ องกันการเกิด
ปัญหาในการใช้งาน โปรดทราบว่า เบราว์เซอร์รุ่นเก่า
บางรุ่นอาจไม่ร องรับ การใช้ง านสาหรับ การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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คำประกำศเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับผูถ้ อื หุน้
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ตระหนักถึงความสาคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในฐานะผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จึงได้จดั ทาคาประกาศเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลสาหรับผูถ้ อื หุน้ ฉบับนี้ข้นึ เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
1. นิ ยำม
“กฎหมำยว่ ำ ด้ว ยกำรคุ ้ม ครอง หมายถึง พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
กฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล”
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมใดๆ ในอนาคต
“ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตวั ตนได้
ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม แต่ ไ ม่ ร วมถึง ข้อ มู ล ของผู ถ้ ึง แก่ ก รรม
โดยเฉพาะ
“ประมวลผล”
หมายถึง การดาเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยวิธีการ
อัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวมรวม การบันทึก การจัดระบบ
การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับเปลี่ยนหรือการดัด แปลง
การรับ การพิจารณา การใช้ การเปิ ดเผยโดยการส่งต่อ โอน เผยแพร่
หรือการทาให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ การจัดเรียง
การนามารวมกัน การลบ หรือการทาลาย
“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผูร้ บั มอบฉันทะ”
หมายถึ ง ผู ร้ ับ มอบฉัน ทะหรื อ ผู ร้ ับ มอบอ านาจจากผู ถ้ ื อ หุ น้ ของ
บริษทั ฯ เพือ่ เขา้ ประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนนแทน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถดาเนินการและปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ต่อท่านในฐานะผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านทีถ่ ูกเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กบั บริษทั ฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วน
บุคคลที่บริษทั ฯ เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือที่บริษทั ฯ ได้รบั มาจาก
บริษทั ศู นย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
นายหน้า ซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ (Broker) หรื อ ผู ใ้ ห้บ ริ ก ารจัด ประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ น้ ผ่ า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์
(E-AGM Service Provider) ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไป เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง วันเดือนปี เกิด สัญชาติ ที่อยู่ จานวนหุน้ ประเภทหุน้ ที่ถือ เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล
หน้า 74

เอกสารสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14
2.2
2.3
2.4
2.5

ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ทเ่ี กิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ/หรือบันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
ข้อมูลสุขภาพ เช่น ประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง อุณหภูมิร่างกาย อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ
ข้อมูลทางการเงิน เพือ่ ดาเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนทีผ่ ูถ้ อื หุน้ จะได้รบั เช่น หมายเลขบัญชี
ธนาคาร ขอ้ มูลเพือ่ ดาเนินการเกี่ยวกับภาษี
ข้อมูลซึง่ ท่านอาจให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่
บริษทั ฯ กาหนด

3. วัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือ่ วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
3.1 การจัดทาทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายและหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง
3.2 การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ อันรวมถึงการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การยืนยันตัวตน การประมวลผล การ
ออกเสียงลงคะแนน การจัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ อื
หุน้ ดังกล่าว
3.3 การเผยแพร่ ซึ่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม
บนเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ
3.4 การคัดกรองผูส้ งสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.5 การดาเนินการจัดสรรและจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่นื ใดให้แก่ผูถ้ อื หุน้
3.6 การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษทั ฯ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภำยนอก
ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อ 3 บริษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้
4.1 บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
4.2 สถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการทางการเงินในด้านการจ่ายเงินทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
4.3 ผูใ้ ห้บริการแก่บริษทั ฯ เช่น การพิมพ์ การส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการด้านเทคโนโลยี
เช่น บริการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) หรือบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อันถือเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายต่อผูถ้ อื หุน้
และหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
4.4 ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพต่างๆ เช่น ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย แพทย์ ผูต้ รวจสอบบัญชี เป็ นต้น
4.5 ผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไป ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีทม่ี กี ฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกาหนด
4.6 หน่วยงานทีม่ หี น้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือ
หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ ะงับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดทีบ่ ริษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูล
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ให้ โดยเป็ น ไปตามกฎหมายหรื อ ค าสัง่ ของหน่ วยงานรัฐ หรื อ ตามข้อ ตกลงระหว่ า งบริ ษ ทั ฯ กับ
หน่ วยงานรัฐ หรือตามสัญญาที่มีกบั ท่าน เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน
อื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและควบคุมโรค กรมสรรพากร เป็ นต้น
5. กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดและตราบ
เท่าที่จาเป็ นต้องเก็บเพื่อการดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามทีร่ ะบุขา้ งต้น
6. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
6.1 ขอเขา้ ถึง หรือขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคล
6.2 ขอให้บริษทั ฯ ดาเนินการเพือ่ ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็ นปัจจุบนั
6.3 ขอให้บริษทั ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมขอ้ มูลส่วนบุคคลอื่น
6.4 ถอนความยินยอม
6.5 คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
6.6 ขอให้บริษทั ฯ ลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลของท่านได้
6.7 ขอให้บริษทั ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
6.8 ร้อ งเรี ยนต่ อ คณะกรรมการคุ ม้ ครองข้อ มูลส่วนบุค คล กรณี บริ ษทั ฯ ฝ่ าฝื น กฎหมายว่า ด้วยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพือ่ ประกอบการพิจารณาคาขอของท่าน โดยบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ
ไม่ปฏิบตั ิตามคาร้องขอใช้สทิ ธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดให้บริษทั ฯ
สามารถทาได้
ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิตามข้อ 6.4 – 6.7 ของท่าน อาจส่งผลกระทบให้บริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการตามสิทธิบาง
ประการทีท่ ่านพึงมีตามกฎหมาย
7. ช่องทำงกำรติดต่อ
หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สทิ ธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ าหนดในข้อ 6. ท่านสามารถติดต่อบริษทั ฯ ตามรายละเอียดดังนี้
สานักเลขานุการบริษทั
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-285-7320
อีเมล cs@bangkokinsurance.com
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