
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 

 
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ขอแจ้งมติท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 26 เมื่อวันท่ี                  

26 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อำคำรกรุงเทพประกันภัย เลขท่ี 25 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ 
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เมื่อเริ่มกำรประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 106 รำย และโดยกำร                 
มอบฉันทะ 195 รำย รวมท้ังสิ้น 301 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้  56,288,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.8677 ของจ ำนวน
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด (จ ำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 
42 โดยท่ีประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้  
 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เม่ือวันที่ 27 เมษำยน 2561 
มต ิ  ท่ีประชุมรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 25 เมื่อวันท่ี 

27 เมษำยน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังนี้ 
 

 เห็นด้วย   56,328,008 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9989 *** 
 ไม่เห็นด้วย     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ                0 
 งดออกเสียง            600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0011 
 บัตรเสีย      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0 

 
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน 

ของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 
 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่                  

31 ธันวำคม 2561 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำน
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

มต ิ  ท่ีประชุมอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
2561 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังนี้ 
 

เห็นด้วย    56,357,366 เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9642 *** 
 ไม่เห็นด้วย                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0 

 งดออกเสียง         20,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0358 
บัตรเสีย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0 
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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลและจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2561  
มต ิ  ท่ีประชุมอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 14 บำท ซึ่งคณะกรรมกำรได้                 

มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บำท  คงเหลือจ่ำยในครั้งท่ี 4 
ของปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 5 บำท  โดยก ำหนดให้วันศุกร์ท่ี 8 มีนำคม 2562 เป็นวันก ำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีครั้งท่ี 
26 และสิทธิในกำรรับเงินปันผล และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลครั้งสุดท้ำยประจ ำปี  2561               
ในวันอังคำรท่ี 7 พฤษภำคม 2562 พร้อมกับจัดสรรก ำไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรเป็นเงิน              
ส ำรองอ่ืน จ ำนวน 3,900,000,000.- บำท ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้ำงมำก ดังนี้ 

 

เห็นด้วย     56,379,117 เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9989 *** 
 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0 
 งดออกเสียง             600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0011 

บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            0 
   
วำระที่ 5 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
มต ิ  ท่ีประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 ท่ำน กลับเข้ำด ำรง

ต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังนี้ 
1)  นำยสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์ 

          กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ (ต่อวำระ) 
เห็นด้วย     56,426,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9942  
ไม่เห็นด้วย         2,660 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0047 
งดออกเสียง               600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0011 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0 

 

2)   หม่อมรำชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล          
      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ (ต่อวำระ) 

เห็นด้วย     56,525,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9989  
 ไม่เห็นด้วย                  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
 งดออกเสียง               600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0011 

บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0 
 

3)   นำยช.นนัท์   เพ็ชญไพศิษฏ์  
      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ (ต่อวำระ)  

เห็นด้วย     56,522,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9942  
       ไม่เห็นด้วย  2,660 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0047 
 งดออกเสียง              660 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0011 

 บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0 
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4)   ดร.อภสิิทธิ์   อนันตนำถรัตน  
   ประธำนคณะผู้บริหำรและกรรมกำร (ต่อวำระ) 

เห็นด้วย    56,523,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9952  
 ไม่เห็นด้วย                 0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
       งดออกเสียง           2,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0048 

บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0 
 

ดังนั้น คณะกรรมกำรของบริษทัฯ จะประกอบด้วย 
1)  นำยชัย   โสภณพนิช           2) นำยกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกำศเภสัช 

  3)  นำยสิงห ์      ตังทัตสวัสดิ์           4) นำงสำวพจนีย ์ ธนวรำนิช 
5)  หม่อมรำชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล            6) นำยสุวรรณ       แทนสถิตย์

  7)  นำยวีระศักดิ ์      สุตัณฑวิบลูย ์           8) นำยช.นนัท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
  9)  นำงณินทิรำ      โสภณพนิช          10) นำยโทชิม ิ  โคบำยำชิ
  11) นำยพนัส      ธีรวณิชย์กุล          12) ดร.อภิสิทธิ์   อนันตนำถรัตน 

 
วำระที่ 6 พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 
มติ ท่ีประชุมอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- 

บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
                  หนว่ย : บำท 
         คำ่ตอบแทนและคำ่เบ้ียประชุม/คน/ปี     แบ่งจ่ำยรำยไตรมำส  
- ประธำนกรรมกำร   1,440,000.-    360,000.- 
- กรรมกำร          720,000.-     180,000.- 
- กรรมกำรตรวจสอบ      360,000.-     90,000.- 
- กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ       90,000.-               -- 
- กรรมกำรธรรมำภิบำล             90,000.-         -- 

 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้ 
เห็นด้วย      53,622,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ     94.8389 *** 

 ไม่เห็นด้วย                         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0 
 งดออกเสียง       2,918,093 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     5.1611 

บัตรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0 
 
วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 
มติ  ท่ีประชุมอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 ดังนี้ 

ชื่อ                  ทะเบียนเลขท่ี              ส ำนักงำน 
นำงนงลักษณ์  พุ่มน้อย            4172 บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และ/หรือ  
นำงสำวรัตนำ  จำละ       3734 บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และ/หรือ   
นำงสำวสมใจ คุณปสุต            4499     บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และ/หรือ 
นำงสำวรัชดำ   ยงสวัสดิ์วำณิชย์       4951 บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
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ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย 
จ ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอ่ืนของส ำนักงำนฯ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้  
 

โดยก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 เป็นเงิน 2,660,000.- บำท ซึ่งมีรำยละเอียดค่ำสอบบัญชี
ดังนี้ 
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัทฯ     
  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562                  1,370,000.- บำท 
- ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทฯ (3 ไตรมำส)    690,000.-  บำท 
- ค่ำสอบทำนรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทุนตำม 
  ระดับควำมเสี่ยง (30 มิถุนำยน 2562)      150,000.- บำท 
- ค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรด ำรงเงินกองทุนตำม 
  ระดับควำมเสี่ยง (31 ธันวำคม 2562)      450,000.- บำท 
- ค่ำบริกำรอื่น            ---     บำท 

  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น            2,660,000.-  บำท 
 

ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังนี้ 
เห็นด้วย      56,538,583 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9965 ***  

 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0 
 งดออกเสียง            2,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0035 

บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0 
 
หมำยเหต ุ *** เนื่องจำกระหวำ่งกำรด ำเนนิกำรประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงท ำให้จ ำนวนหุ้น

ของกำรลงมติในวำระต่ำง ๆ  มีจ ำนวนหุ้นมำกกว่ำจ ำนวนหุน้ขณะท่ีเริ่มเปิดประชุม 
 

สรุปจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมดว้ยตนเอง 133 รำย และโดยกำรมอบฉันทะ 227 รำย รวม
ท้ังสิน้ 360 รำย นับจ ำนวนหุน้ได้ 56,540,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.1047 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แลว้
ท้ังหมด (จ ำนวน 106,470,000.- หุ้น) 
 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
       ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
     

              (นำงศรีจิตรำ  ประโมจนีย์) 
                    เลขำนุกำรบรษิัท 


