
หนา้ 1  

 

ที ่ลข. 2565/007  

         21 มนีาคม 2565 
 

เรื่อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่29 

เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (BKI) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1)  ส  าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่28 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564 (ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

2)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์ 

    (QR Code) พรอ้มงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564         

    ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้     

    ประกอบการพจิารณาวาระที ่2 และ 3) 

3)  รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผลเปรยีบเทยีบ 3 ปี และอตัราการจ่ายเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี  

    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่4) 

4)  ค านิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

5)  ประวตัขิองบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 

6)  ประวตัขิองผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 

    (ประกอบการพจิารณาวาระที ่7) 

7)  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด  

(ขอแนะน ำใหใ้ช ้แบบ ข.) ส  าหรบัหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุต่างประเทศ 

ทีแ่ต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ผูถ้อืหุน้สามารถ  

download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่https://www.bangkokinsurance.com/investor/agm 

8)  ประวตักิรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 

9)  ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

10) ขอ้ปฏบิตัสิ  าหรบัการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

11) แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่29 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

12) ค าประกาศเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) ส  าหรบัผูถ้อืหุน้ 

 

 

ดว้ยคณะกรรมการ บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตกิ าหนดใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

คร ัง้ที่ 29 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัศุกรท่ี์ 22 เมษำยน 2565  เวลำ 14.00 น. เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ 

โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี้ 
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วำระท่ี 1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 

 ขอ้มูลประกอบ   บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 28 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 และไดจ้ดัท า

รายงานการประชมุสง่ใหแ้ก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมท ัง้ได ้

เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ http://www.bangkokinsurance.com โดยมสี  าเนารายงานการประชมุทีแ่นบมาพรอ้ม

กบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำดว้ยหมำยเลข 1 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   การบนัทกึรายงานมคีวามถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรเสนอ

ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่28 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564 

กำรออกเสยีงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยเสยีงขา้งมาก 

 

วำระท่ี 2 รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 

 ขอ้มูลประกอบ   รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งมีรายละเอียด     

ปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 2 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

                    2564            2563      เปลี่ยนแปลง %  

เบี้ยประกนัภยัรบั 24,511.0 22,858.2 7.2% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั 

หลงัหกัค่าใชจ้่ายเงนิสมทบ 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

หกั ตน้ทนุทางการเงนิ 

 

645.9 

988.5 

40.8 

 

2,873.1 

984.3 

39.3 

 

(77.5%) 

0.4% 

3.8% 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการรบัประกนัภยั (383.4) 1,849.5 (120.7%) 

รายไดสุ้ทธิจากการลงทนุ 1,498.3 1360.6 10.1% 

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,114.9 3,210.1 (65.3%) 

หกั ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 59.0 504.5 (88.3%) 

ก าไรสุทธิ 1,055.9 2,705.6 (61.0%) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 9.92 25.41 (61.0%) 

 

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร   เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบรายงานของคณะกรรมการ

เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564  

  

http://www.bangkokinsurance.com/


หนา้ 3  

 

 

วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้  

 ขอ้มูลประกอบ   งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564     

ของบริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้      

โดยปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ        

รหสัคิวอาร ์(QR Code) ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 2 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะ

การเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ              

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมติักำรจำ่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2564 

ขอ้มูลประกอบ   นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผนัผวนอย่าง

รุนแรง และไม่มีความจ าเป็นอื่นใด บริษทัฯ มีนโยบายจะจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ

หลงัจากหกัภาษีเงนิได ้และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 50 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่       

ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมือ่เหน็ว่า บริษทัฯ มผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ         

ในการประชมุคราวต่อไป 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  ในรอบปี 2564 บริษทัฯ มกี าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้1,055,881,548.- 

บาท ก าไรเบด็เสร็จอื่นส  าหรบัปีทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 23,449,517.- บาท และก าไร

สะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา 4,734,293,909.- บาท รวมเป็นก าไรสะสมก่อนการจดัสรร 5,813,624,974.- บาท               

จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิใหจ้ดัสรรเงนิก าไร โดยจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 106,470,000 หุน้ในอตัราหุน้ละ 15 บาท โดยจ่ายจาก         

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดแ้ละก าไรสะสมของบริษทัฯ รวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น 1,597,050,000.- บาท โดยคณะกรรมการได ้

อนุมตัิใหจ้่ายเงินปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ 3 ครัง้ เป็นเงินหุน้ละ 10 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปนัผลครัง้สุดทา้ย         

หุน้ละ 5 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรก าไรดงันี้ 
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                              หน่วย: พนับาท 

                 (ปี 2564)       (ปี 2563) 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่1 ในอตัรา 3.50 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 372,644 319,410 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่2 ในอตัรา 3.50 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 372,644 319,410 

เงนิปนัผลระหวา่งกาลครัง้ที ่3 ในอตัรา 3 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 319,409 319,409 

เงนิปนัผลครัง้สุดทา้ย ในอตัรา 5 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 532,350 638,818 

ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี - 36,818 

ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรยกไป 4,216,578 4,734,294 

รวม 5,813,625 6,368,159 

 

อนึ่ง การจ่ายเงนิปนัผลในอตัราตามที่ระบุไวข้า้งตน้ เป็นการจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิได ้

และก าไรสะสมของบรษิทัฯ ซึง่เป็นอตัราทีสู่งกวา่นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลทีก่  าหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดแ้สดง

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผลเปรียบเทยีบ 3 ปี พรอ้มดว้ยอตัราการจ่ายเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี เพือ่ผูถ้อืหุน้จะไดใ้ช ้

เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 3 

ท ัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาทีไ่ดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทัฯ สามารถขอเครดติภาษเีงนิปนัผลคืนไดต้าม

หลกัเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรมาตรา 47 ทวกิ าหนดเฉพาะส่วนทีบ่รษิทัจ่ายจากก าไรทีบ่รษิทัฯ ไดเ้สยีภาษเีงนิไดใ้นอตัรา

รอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธิ ดงันัน้ เครดติภาษเีงนิปนัผลเทา่กบัเงนิปนัผลคูณยีส่บิสว่นแปดสบิ 

โดยบรษิทัฯ ก าหนดใหว้นัที ่11 มนีาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สทิธิในการ

เขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี คร ัง้ที ่29 และสทิธิในการรบัเงนิปนัผล และก าหนดจ่ายเงนิปนัผล ครัง้สุดทา้ย

ประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท์ี่ 6 พฤษภาคม 2565 ท ัง้นี้  สทิธิในการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนเนื่องจาก

ตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                  

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระท่ี 5 พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ขอ้มูลประกอบ   ตามบทบญัญตัิมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ 23 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจ านวนหนึ่งในสามในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของ

ทุกปี ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม ท ัง้นี้  

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้ 

ในปี 2565 มกีรรมการทีจ่ะครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 4 ท่าน มผูีท้ีม่คีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ

ของบริษทัฯ จ านวน 3 ท่าน ซึง่บริษทัฯ ไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอสิระไว เ้ขม้งวดกว่ำขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงัปรากฏตามเอกสาร            

สิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 4 กรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งท ัง้ 4 ทา่น มรีายนามต่อไปนี้  
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1. ดร. อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน    ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

2. นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์      กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์      กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. ม.ร.ว.ศุภดศิ ดศิกลุ      กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

 

คณะกรรมการบริษทัภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักลา่ว

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ยนัน้ ปรากฏวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุและเสนอ

ชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ  

ในการนี้  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาถึง

คุณสมบตัิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวตัิการท างานทีโ่ปร่งใส รวมท ัง้ผลการปฏบิตังิาน

ในต าแหน่งหนา้ที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแลว้ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ          

ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 4 ท่านดงักลา่ว กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอกีวาระหนึ่ง ท ัง้นี้  ประวตัิ

และขอ้มูลของกรรมการและบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ในครัง้นี้  ปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำดว้ย           

หมำยเลข 5 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร   คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณารายชื่อบุคคล

ท ัง้หมดทีไ่ดผ้่านกระบวนการสรรหาและกล ัน่กรองคุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ 

รวมถงึไดพ้จิารณากล ัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัถงึคุณสมบตัิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและ

จริยธรรม ประวตัิการท างานทีโ่ปร่งใส รวมถงึผลการปฏบิตัิงานแลว้ว่ามคีุณสมบตัิทีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของ

บริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้  4 ท่าน     

กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง  

ท ัง้นี้  กรรมการท ัง้ 4 ท่าน ประกอบไปดว้ยผูท้ี่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่                    

(1) นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์(2) นายสงิห ์ตงัทตัสวสัดิ์ และ (3) ม.ร.ว.ศุภดศิ ดศิกุล ซึง่สามารถแสดงความเห็นได ้

อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้นี้  กรรมการอิสระท ัง้ 3 ท่าน ดงักล่าวนัน้ ไดด้  ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระเกินกวา่ 9 ปี โดยท่านไดน้ าประสบการณ์ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะอนั

เป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี และส าหรบักรรมการอีก 1 ท่าน 

ไดแ้ก่ ดร. อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ทา่นเป็นกรรมการทีม่คีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ รวมถงึประวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส  

กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                  

ออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระท่ี 6 พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2565 

 ขอ้มูลประกอบ  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดให ้กรรมการมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษทัฯ 

ในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้        

จะพจิารณา ซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป 

หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได ้ 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหร ับปี 2564 เป็นจ านวนเงินท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000 ,000.- บาท และไดม้อบหมายให ้

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร ซึ่งเมื่อจดัสรรแลว้เป็นจ านวนเงินที่ใชจ้ริง 

14,550,000.- บาท 

ในปี 2565 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาเปรยีบเทยีบยอดสนิทรพัย ์รายไดสุ้ทธิ และ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบยีนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดยีวกนัหรือที่มขีนาดและผลประกอบการ

ใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ น้เพื่อพจิารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นชอบค่าตอบแทน

กรรมการรายปีส าหรบัปี 2565 เป็นการจ่ายในรูปของตวัเงนิ รวมเป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไมเ่กนิ 16,000,000.- บาท (เทา่กบั

ปี 2564 ที่ผ่านมา) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด พรอ้มกบัมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักลา่วต่อไป โดยมหีลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดการ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชมุ ดงันี้  

  หน่วย : บาท 

 ปี 2565 (คร ัง้นี้ ) ปี 2564 (ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่28) 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนและ  

ค่าเบี้ยประชมุ/คน/ปี 

แบง่จ่ายราย 

ไตรมาส 

ค่าตอบแทนและ   

ค่าเบี้ยประชมุ/คน/ปี 

แบง่จ่ายราย 

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.- 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 100,000.- - 100,000.- - 

กรรมการธรรมาภบิาล 100,000.- - 100,000.- - 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

ส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหาเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักลา่วต่อไป 

กำรออกเสียงลงคะแนน   วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีง

ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ (ตามบทบญัญตัมิาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั) 
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วำระท่ี 7 พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2565 

  ขอ้มูลประกอบ   ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุม       

ไดม้มีติแต่งตัง้บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยอนุมตัิค่าตอบแทนเป็น

จ านวน 2,850,000.- บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาตามความเหมาะสม และบดันี้            

ไดด้  าเนินการมาครบวาระแลว้ จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565         

โดยผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ไดเ้สนอค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565      

เป็นจ านวนเงนิ 2,920,000.- บาท ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

หน่วย : บาท 

 ปี 2565 ปี 2564 เพิม่ขึ้น % 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ สิ้นสุดวนัที่              

    31 ธนัวาคม 2565 1,500,000 1,460,000 40,000 

 

2.7% 

2. ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัฯ สิ้นสุดวนัที ่     

   31 มนีาคม 30 มถินุายน และ 30 กนัยายน (รวม 3 ไตรมาส) 780,000 750,000 30,000 

 

4.0% 

3.ค่าสอบทานรายงานการด ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง  

  (30 มถินุายน 2565) 160,000 160,000 - 

 

- 

4. ค่าตรวจสอบรายงานการด ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่ง   

   (31 ธนัวาคม 2565) 

 

480,000 

 

480,000 

 

- 

 

- 

5. ค่าบรกิารอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี - - 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 2,920,000 2,850,000 70,000 2.5% 

  

 คณะกรรมการตรวจสอบและผูอ้  านวยการผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานดา้นบญัชีและการเงนิ ไดพ้จิารณา

ภาพรวมของการใหบ้ริการและผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2564 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัชีอื่นๆ แลว้           

เหน็ว่า บริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นบริษทัทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลมาโดยตลอด รวมถงึ        

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้ ับบริษ ัทประกันวินาศภ ัยอีกหลายแห่ง  ท ัง้ย ังไม่มีความสมัพนัธ์                

และ/หรือส่วนไดเ้สยีระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าว ซึ่งค่าสอบบญัชีที่เสนอมาในปี 2565 จ านวน 2,920,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 

70,000 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 2.5  

  ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป โดยก าหนดใหบุ้คคลใด 

บุคคลหนึ่งของบริษทั ส  านกังาน อวีาย จ ากดั ดงัรายนามต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบแสดงความคิดเหน็และลงนาม  

ในงบการเงนิของบรษิทัฯ  
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษทั ส  านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา                  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานฯ ท าหนา้ทีต่รวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้

ท ัง้นี้  ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในครัง้นี้ ยงัไม่เคยปฏบิตัิหนา้ที่

แสดงความคิดเหน็และลงนามในงบการเงนิของบริษทัฯ แต่อย่างใด โดยผูถ้อืหุน้สามารถศึกษาประวตัิของผูส้อบบญัชี

ดงักลา่วไดซ้ึง่ปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 6 

นอกจากนี้  บริษทัฯ มกีารร่วมลงทุนในบริษทัร่วมซึ่งประกอบธุรกิจประกนัภยัในต่างประเทศ จ านวน 3 แห่ง 

ซึ่งมสี  านกังานตัง้อยู่คนละประเทศ แต่บริษทัฯ มไิดม้กีารลงทุนในลกัษณะของบริษทัย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2565 

บริษทัร่วมท ัง้ 3 แห่งยงัอยู่ในระหว่างการด าเนินการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ซึ่งคาดว่าจะมกีารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดมิ 

โดยใน 2564 บรษิทัร่วมแต่ละแหง่มกีารแต่งตัง้ผูส้อืบบญัช ีดงันี้  

1) บริษทั เอเชียอนิชวัรนัส ์(ประเทศกมัพูชา) จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้ บริษทั เอนิสท์ แอนด ์ยงั (กมัพูชา) 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  

2) บริษทั เอเชียนอนิชวัรนัสอ์นิเตอรเ์นช ัน่แนล (โฮลดิ้ง) จ ากดั ไดแ้ต่งตัง้ บริษทั เอนิสท์ แอนด ์ยงั (ฮ่องกง 

ประเทศจนี) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  

3) บริษทั กรุงเทพประกนัภยั (ลาว) จ ากดั ไดแ้ต่งตัง้ บริษทั เอนิสท์ แอนด ์ยงั ลาว จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทั  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

ดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 2,920,000.- บาท ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ชอบ  

กำรออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                

ออกเสยีงลงคะแนน  

ผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ ทะเบียนเลขที่ ประวติักำรเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัฯ  

 

(1) นางสาวรตันา จาละ 3734 - ยงัไมไ่ดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็

และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ - 

และ/หรอื 

(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต  4499 - ยงัไมไ่ดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็

และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ - 

และ/หรอื 

(3) นางสาวณรศิรา ไชยสุวรรณ 4812 - ยงัไมไ่ดร้บัผดิชอบในการแสดงความคิดเหน็

และลงนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ - 
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วำระท่ี 8  พจิำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถำ้มี) 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้ โปรดเขา้ ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร ั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                       

(E-AGM) ตามก าหนดวนัเวลาดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบยีนเขา้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

ต ัง้แต่เวลา 12.00 น. ท ัง้นี้ บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาศึกษาขอ้ปฏบิตัสิ  าหรบัการ

เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) อนัประกอบไปดว้ย เอกสารประกอบการลงทะเบยีนเขา้ร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ ข ัน้ตอนการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ตลอดจนวธิีการออกเสยีงลงคะแนน และข ัน้ตอนการเขา้ร่วม

ประชุม ปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำดว้ยหมำยเลข 10 โดยบริษทัฯ จะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงั

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 9  
  

 เพือ่เป็นการรกัษาสทิธิและผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง

และมคีวามประสงคจ์ะแต่งตัง้กรรมการอสิระ หรอืกรรมการผูร้บัมอบฉนัทะตามทีบ่ริษทัฯ ก าหนดในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

หรือบุคคลอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีสง่มำ

ดว้ยหมำยเลข 7 พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบการลงทะเบยีนเขา้ร่วม

ประชมุตามทีก่  าหนดในเอกสารสิ่งท่ีส่งมำดว้ยหมำยเลข 11 มายงับรษิทัฯ ท ัง้นี้ ทา่นสามารถดูรายละเอยีดประวตักิรรมการ

อิสระที่บริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมำดว้ยหมำยเลข 8 โดยกรรมการอิสระดงักล่าวมิไดม้ี              

ส่วนไดเ้สยีพเิศษในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี้ แต่อย่างใด เวน้แต่ในวาระที่ 6 เรื่องพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ส าหรบัปี 2565 

 

 ท ัง้นี้  ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะ กรุณาจดัส่งเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

ในการเขา้ร่วมประชมุมายงับรษิทัฯ ภำยในวนัพธุท่ี 20 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางดงันี้ 

-   ช่องทำงไปรษณีย:์ ใสซ่องลงทะเบยีนตอบรบัมายงับรษิทัฯ (ส  านกัเลขานุการบรษิทั ช ัน้ 5  

อาคารกรุงเทพประกนัภยั ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์02-285-7320 -7322)  

-   ช่องทำงอเีมล: cs@bangkokinsurance.com 
  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุท ัง้หมด 

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ http://www.bangkokinsurance.com ตัง้แต่วนัที ่21 มนีาคม 2565 เป็นตน้ไป และหากท่าน

มคี าถามทีต่อ้งการใหบ้ริษทัฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอครัง้นี้ สามารถจดัส่งค าถามลว่งหนา้ไดถ้งึวนัพุธที่    

20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดงันี้  (1) ใส่ซองลงทะเบยีนตอบรบัมายงับริษทัฯ หรือ (2) อเีมล cs@bangkokinsurance.com                  

หรอื (3) เวบ็ไซต ์www.bangkokinsurance.com ผ่านช่องทางนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

 

        

 

                       (นางศรจีติรา  ประโมจนีย)์ 

                            เลขานุการบรษิทั 

 

mailto:cs@bangkokinsurance.com
http://www.bangkokinsurance.com/
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สรุปสำระส ำคญัของงบกำรเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดส้รุปสาระส าคญัของงบการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564        

เพือ่อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการศึกษาวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  
 

      (หน่วย : พนับำท) 

รำยกำร ปี 2564 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง รอ้ยละ 

สนิทรพัย ์ 63,499,849 59,503,790 3,996,059 6.7 

หน้ีสนิ 30,681,749 29,160,742 1,521,007 5.2 

สว่นของเจำ้ของ 32,818,100 30,343,048 2,475,052 8.2 

รำยได ้

- รำยไดจ้ำกกำรรบัประกนัภยั 

- รำยไดจ้ำกกำรลงทนุ 

- ก ำไรจำกเงนิลงทนุ 

- สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

- รำยไดอ้ืน่ ๆ  

รวม  

 

16,854,244 

1,052,973 

313,908 

20,427 

204,249 

18,445,801 

 

16,485,737 

1,127,222 

185,241 

20,790 

174,083 

17,993,073 

 

368,507 

(74,249) 

128,667 

(363) 

30,166 

452,728 

 

2.2 

(6.6) 

69.5 

(1.7) 

17.3 

2.5 

ค่ำใชจ้ำ่ย 

- ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรรบัประกนัภยั * 

- ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน 

- ค่ำใชจ้ำ่ยลงทนุ 

- ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

- ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิข้ึน 

- ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้

รวม 

 

16,208,288 

988,510 

89,027 

40,831 

4,284 

58,979 

17,389,919 

 

13,612,627 

984,279 

86,426 

39,337 

60,321 

 504,487 

15,287,477 

 

2,595,661 

4,231 

2,601 

1,494 

(56,037) 

(445,508) 

2,102,442 

 

19.1 

0.4 

3.0 

3.8 

(92.9) 

(88.3) 

13.8 

ก ำไรสุทธิ 1,055,882 2,705,596 (1,649,714) (61.0) 

ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 9.92 25.41 (15.49) (61.0) 

 

หมายเหต ุ * รายการค่าใชจ้่ายเงนิสมทบรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยั  
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รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผลเปรียบเทียบ 3 ปี  
 

              หน่วย: ลา้นบาท  

      ปี 2564            ปี 2563           ปี 2562          

1. ก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,055.9 2,705.6 2,451.3 

2. จ านวนหุน้ทีจ่่ายเงนิปนัผลประจ าปี (ลา้นหุน้) 106.47 106.47 106.47 

3. ก าไรต่อหุน้ (บาท) * 9.91 25.41 23.02 

4. เงนิปนัผลประจ าปี (บาท:หุน้)   15 15 14 

5. รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น  1,597.1 1,597.1 1,490.6 

6. สดัสว่นการจ่ายเงนิปนัผล  

   (เปรยีบเทยีบกบัก าไรสุทธิหลงัหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได)้ 

151.3 59.03 60.81 

 

หมายเหต ุ * ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส  าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้สามญั 

 

อตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั 5 ปี 

                                                                                                                 (บาท/หุน้) 

กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ท่ี / ปี 

เงนิปนัผล 

ประจ ำปี 

เงนิปนัผล รวม 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4  

24/2560 2559 3 3 3 5 14 

25/2561 2560 3 3 3 5 14 

26/2562 2561 3 3 3 5 14 

27/2563 2562 3 3 3 5 14 

28/2564 2563 3 3 3 6 15 

29/2565 (คร ัง้นี้ ) 2564 3.5 3.5 3 5 15* 

 

หมายเหต ุ * การพจิารณาจ่ายเงนิปนัผล (คร ัง้สุดทา้ย) ประจ าปี 2564 จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิจาก 

   ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่29/2565 


