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ที#  BLA 34/2557 

 

       25 สงิหาคม 2557 

 

เรื#อง   ขอเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 

 

เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 

สิ#งที#สง่มาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 

  2.  แบบรายงานการเพิ#มทนุของบรษัิท 

  3.  ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะที#เกี#ยวกบัการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

  4.  เงื#อนไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชมุ การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 

  5.  รายชื#อกรรมการอสิระที#เป็นผูรั้บมอบฉันทะ  

6.  หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

  7.  แผนที#สถานที#จัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

  8.  ซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ 

 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) มมีตใิหเ้รยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 ใน 

วนัพฤหสับดทีี  25 กนัยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมช ั�น 7 สํานกังานใหญ ่บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ 

จํากดั (มหาชน) เลขที# 23/115-121 รอยัลซติี@อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื#อ

พจิารณาเรื#องตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี@ 

 

วาระที  1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บรษัิทไดจั้ดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 เมื#อวันพุธที# 30 เมษายน 2557 

และไดจั้ดทํารายงานการประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประทศไทยภายในระยะเวลาที#กฎหมายกําหนด พรอ้ม

ทั @งเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท โดยมสีาํเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ#งที#สง่มาดว้ย 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  การบนัทกึรายงานการประชมุมคีวามถกูตอ้ง เห็นสมควรเสนอที#ประชมุวสิามัญ 

ผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 

 
การลงมต:ิ  วาระนี@ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ที#มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที  2 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยปันผลระหวา่งกาลเป็นหุน้สามญัและเงนิสด 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  คณะกรรมการบรษัิท ครั@งที# 5/2557 ไดม้มีตเิสนอที#ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 

1/2557 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผลระหวา่งกาลเป็นหุน้ปันผลและเงนิสด ทั @งนี@ การจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท 

จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัยตาม

พระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535  
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ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที#ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยปันผล

ระหวา่งกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด วันที# 1 มกราคม 2557 ถงึวันที# 30 มถิุนายน 2557 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ใน

อตัราหุน้ละ 0.45 บาท โดยจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท และจ่ายเป็นหุน้สามัญในอัตรา 5 

หุน้เดมิตอ่ 2 หุน้ใหม่ คดิเป็นอตัราการจา่ยปันผล 0.40 บาทตอ่หุน้ คดิเป็นจํานวน 485,059,200 หุน้ มลูคา่ที#ตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท ในกรณีที#มเีศษหุน้ บรษัิทจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอัตรา 0.40 บาทตอ่หุน้ ทั @งนี@ หากมหีุน้

เหลอืจากการจ่ายเงนิปันผลใหเ้สนอขายต่อกองทุนสํารองเลี@ยงชพีพนักงานบรษัิทในราคาตามมูลค่าที#ตราไว ้

อนึ#งการจ่ายเงนิปันผลใหจ้่ายจากกําไรสะสมที#เสยีภาษีในอัตรา 30% จนหมดกอ่น สว่นที#หลอืจงึจ่ายจากกําไร

สะสมที#เสยีภาษีในอัตรา 25% โดยกําหนดรายชื#อผูถ้อืหุน้ที#มสีทิธใินการรับหุน้ปันผลและเงนิสดปันผล ในวันที# 

10 ตลุาคม 2557 และจะปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวนัที# 13 ตลุาคม 2557  

 

ทั @งนี@ การใหส้ทิธดิังกลา่วยังมคีวามไม่แน่นอน เนื#องจากตอ้งรอการอนุมัตจิากที#ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

อกีทั @งการจ่ายปันผลจะกระทําไดเ้มื#อไดรั้บการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบ

ธรุกจิประกนัภัย  

 

การลงมต:ิ  วาระนี@ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ที#มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที  3 พจิารณาอนุมตักิารเพิ มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพื#อสอดคลอ้งกับมตใิหจ้่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุน้ปันผล และรองรับการปรับ

อตัราการใช สทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธทิี#จะซื@อหุ นสามัญของบรษัิท จงึเสนอขอใหท้ี#ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัตกิารเพิ#มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท จากเดมิ 1,220,000,000 บาท เป็น 1,708,000,000 บาท โดย

การออกหุน้ใหมจํ่านวน 488,000,000 หุน้ มูลคา่ที#ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื#อรองรับการจ่ายปันผลระหวา่งกาลเป็น

หุน้ปันผล และรองรับการปรับอตัราการใช สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิี#จะซื@อหุ นสามัญของบรษัิท  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที#ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ#มทนุ

จดทะเบยีน จากเดมิ 1,220,000,000 บาท เป็น 1,708,000,000 บาท โดยออกหุน้สามัญจํานวน 488,000,000 

หุน้ มูลคา่ที#ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื#อรองรับการจ่ายปันผลระหวา่งกาลเป็นหุน้ปันผล และรองรับการปรับอัตราการ

ใช สทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธทิี#จะซื@อหุ นสามัญของบรษัิท หากจํานวนหุน้ที#เหลอืจากการจัดสรรหุน้ปันผล 

(ถา้ม)ี จะเสนอขายใหก้องทุนสํารองเลี@ยงชพีของพนักงานบรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ในราคา

ตามมลูคา่ที#ตราไว ้ปรากฏตามสิ#งที#สง่มาดว้ย 2  

 

การลงมต:ิ  ใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
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วาระที  4    พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพื#อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ#มทนุจดทะเบยีน จงึเสนอขอใหท้ี#ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัตใิหแ้กไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 เป็นดงันี@ 

ปัจจุบนั 

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบยีน   1,220,000,000   บาท (หนึ#งพันสองรอ้ยยี#สบิลา้นบาท) 

  แบง่ออกเป็น     1,220,000,000   หุน้   (หนึ#งพันสองรอ้ยยี#สบิลา้นหุน้) 

     มลูคา่หุน้ละ          1   บาท (หนึ#งบาท) 

     โดยแยกออกเป็น 

     หุน้สามัญ          1,220,000,000   หุน้   (หนึ#งพันสองรอ้ยยี#สบิลา้นหุน้) 

     หุน้บรุมิสทิธ ิ         -    หุน้   (ศนูยห์ุน้)  

แกไ้ขเป็น 

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบยีน   1,708,000,000   บาท (หนึ#งพันเจ็ดรอ้ยแปดลา้นบาท) 

   แบง่ออกเป็น     1,708,000,000   หุน้   (หนึ#งพันเจ็ดรอ้ยแปดลา้นหุน้) 

    มลูคา่หุน้ละ           1  บาท (หนึ#งบาท) 

    โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามัญ          1,708,000,000   หุน้  (หนึ#งพันเจ็ดรอ้ยแปดลา้นหุน้) 

    หุน้บรุมิสทิธ ิ         -    หุน้  (ศนูยห์ุน้) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที#ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 พจิารณาอนุมัตแิกไ้ขหนังสอื

บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4  เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ#มทนุจดทะเบยีนของบรษัิท  

 

การลงมต:ิ  ใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

วาระที  5     พจิารณาเรื องอื นๆ (ถา้ม)ี 

 

 

ทั @งนี@ บรษัิทกําหนดรายชื#อผูถ้อืหุน้ที#มสีทิธเิขา้ร่วมการประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 ในวันที# 22 สงิหาคม 

2557 และใหร้วบรวมรายชื#อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพัก

การโอนหุน้ในวนัที# 25 สงิหาคม 2557   

 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานที#ดังกลา่วขา้งตน้ โดยพรอ้มเพรยีงกัน อนึ#ง

หากทา่นไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง โปรดแตง่ตั @งบคุคลอื#นหรอืกรรมการอสิระของบรษัิท เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ทา่น 

สามารถดรูายละเอยีดประวตักิรรมการอสิระที#ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะ เพื#อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ในการประชมุครั@งนี@  ปรากฏตามสิ#งที#สง่มาดว้ย 5  
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บรษัิทไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ#งปรากฏตามสิ#งที#สง่มาดว้ย 6 โดยเลอืกแบบหนังสอื

มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ#ง กรอกรายละเอยีดพรอ้มลงลายมอืชื#อของท่านผูถ้อืหุน้ในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มแนบหลักฐาน

ประกอบ และส่งหนงัสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทั ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุม ซึ งบรษิทัไดจ้ดัซองบรกิารไปรษณียธ์ุรกจิ

ตอบรบัมาเพื#ออํานวยความสะดวกดว้ยแลว้ (เพื#อความสะดวกโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะ กอ่นวนัประชมุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่  

1 วนั) 

 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

  

     (นายเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ) 

          เลขานุการบรษัิท 

 

                     โดยคําสั#งคณะกรรมการ  

                    บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักลงทนุสมัพันธ ์

โทรศพัท:์ 0 2777 8681, 0 2777 8672      โทรสาร: 0 2777 8680  

หมายเหต ุ: บรษัิทไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 ฉบบันี@ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท  

    www.bangkoklife.com 
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (1/15) 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 
วนัเวลาประชุม 

ประชมุเมื#อวนัพุธที# 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุชั @น 7 สาํนักงานใหญ ่ 

เลขที# 23/115-121 รอยัลซติี@อเวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบรษิทัที เขา้รว่มประชุม 

1. คณุเชดิช ู โสภณพนชิ   ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร/ 

ประธานกรรมการลงทนุ  

2. คณุสนุทร  อรุณานนทช์ยั   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

3. ดร.ศริ ิ การเจรญิด ี   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน /  

กรรมการอสิระ /กรรมการบรหิาร / กรรมการลงทนุ 

4. คณุปราโมช  พสวุัต   ประธานกรรมการบรหิารความเสี#ยง/ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ                                                   

5. คณุคมคาย  ธสูรานนท ์   ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการที#ด ี/ กรรมการอสิระ /  

กรรมการบรหิาร 

6. คณุชยั  โสภณพนชิ   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

7. คณุประดษิฐ รอดลอยทกุข ์   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. คณุรัชน ี นพเมอืง    กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

9. คณุสาวติร ี รมยะรูป   กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

10. คณุประไพวรรณ  ลมิทรง   กรรมการ 

11. คณุนาโอก ิ บนั    กรรมการ 

12. คณุคาซอึเิดะ  โทดะ   กรรมการ 

13. คณุทาเคช ิ ฟกูดูะ    กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี#ยง /  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน /  

กรรมการกํากับดแูลกจิการที#ด ี

14.  คณุโชน  โสภณพนชิ   กรรมการ /กรรมการบรหิาร/กรรมการลงทนุ / 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

กรรมการบรษิทัที ไดไ้ดเ้ขา้รว่มประชุม 

1. คณุพจณี  คงคาลยั   ตดิภารกจิ 

ผูบ้รหิารของบรษิทัที เขา้รว่มประชุม 

1. คณุเรอืงศกัดิ_  ปัญญาบดกีลุ   ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญอ่าวโุส สายการตลาด 

2. คณุเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ   ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญอ่าวโุส สายการลงทนุ และเลขานุการบรษัิท 

3. คณุสจุนิดา  เลศิเกยีรตมิงคล  ผูอํ้านวยการอาวโุส สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. คณุจารุวรรณ  ลิ@มคณุธรรมโม   ผูอํ้านวยการอาวโุส สายบญัชแีละการเงนิ 

5. คณุอรนุช  สาํราญฤทธิ_   ผูอํ้านวยการ สายประกนัชวีติ 
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (2/15) 

ผูส้อบบญัชบีรษิทั 

1. คณุรัชดา ยงสวัสดิ_วาณิชย ์   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต บจ.สํานักงานเอนิสท์ แอนด ์ยัง  

 

ผูร้ว่มสงัเกตการณก์ารประชุมและการนบัคะแนน 

1. คณุเลศิศักดิ_ สธุรรมพร   ที#ปรกึษากฎหมาย  

สาํนักงานกฎหมายคนงึ แอนด ์ พารท์เนอรส์  จํากดั 

 

เร ิ มการประชุม     09.10 น. 

 

 เลขานุการบรษัิท ชี@แจงวธิปีฏบิัตใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ โดยการเปิดคลปิเสยีง มี

รายละเอยีดดงันี@ 

 

คําชี�แจงวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม 

1. การประชมุจะพจิารณาเรื#องตามลําดับระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชมุ โดยจะนําเสนอขอ้มูลใน แตล่ะวาระและเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้ักถามกอ่น แลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิําหรับวาระนั@นๆ กรณีที#ผูถ้อืหุน้ หรอืผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการ

ซักถามกอ่นหรอืแสดงความเห็น ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืและแจง้ชื#อ นามสกุล ทั @งนี@ กรณีที#เป็นผูรั้บมอบฉันทะใหแ้จง้ชื#อ   

ผูถ้อืหุน้ที#มอบฉันทะมาใหท้ี#ประชมุทราบดว้ยทกุครั@ง 

2. ผูถ้อืหุน้ทกุรายมคีะแนนเสยีงหนึ#งหุน้ตอ่หนึ#งเสยีง ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานมเีสยีงชี@ขาดอกีเสยีงหนึ#งตา่งหาก 

3. การออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกเสยีงได ้หรอืไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนบางสว่นได ้

4. ในกรณีที#ผูถ้อืหุน้ไม่เห็นดว้ย หรอืมคีวามประสงคจ์ะงดออกเสยีงในวาระใดในการประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้กาเครื#องหมายถูก

ลงในชอ่งไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง จากนั@นจะมเีจา้หนา้ที#เดนิไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื#อนํามาคํานวณคะแนนเสยีง

ของแต่ละวาระ ทั @งนี@ บริษัทจะนําคะแนนเสยีงที#ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีงดังกล่าวนั@น หักออกจากจํานวนเสยีง

ทั @งหมดที#เขา้ร่วมประชมุและถอืวา่คะแนนที#เหลอืเป็นคะแนนที#เห็นดว้ยในวาระนั@นๆ ทั @งนี@ หากไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงความ

คดิเห็นคดัคา้น หรอืแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื#นใหถ้อืวา่ที#ประชมุเห็นชอบ 

5. สําหรับวาระการพิจารณาอนุมัตแิต่งตั @งกรรมการ บรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ที#เขา้ร่วมประชมุ ทั @งใน

กรณีที#ผูถ้ ือหุน้มีความประสงค์ที#จะลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง ทั @งนี@ ขอใหผู้ถ้ ือหุน้กา

เครื#องหมายถูกลงในชอ่งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง จากนั@นจะมเีจา้หนา้ที#เดนิไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื#อ

นํามาคํานวณคะแนนเสยีงวา่มผีูถ้อืหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีงเป็นจํานวนเทา่ใด สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะที#

ไม่ไดรั้บบัตรลงมตติั @งแตล่งทะเบยีน คอื กรณีที#ผูถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงมตใินหนังสอืมอบฉันทะเป็นที#เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ#ง

มตดิงักลา่วจะสอดคลอ้งกับมตทิี#ผูถ้อืหุน้ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะดงักลา่ว 

6. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะปรากฏที#หนา้จอเพื#อแสดงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 

เลขานุการบรษัิท รายงานเพิ#มเตมิวา่ สําหรับวาระการประชมุ บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ย เสนอระเบยีบวาระ

การประชมุ และเสนอชื#อบุคคลเพื#อเป็นกรรมการบรษัิทเป็นการล่วงหนา้ระหวา่งวันที# 1 ตลุาคม จนถงึวันที# 31 ธันวาคม 2556 

โดยแจง้ผ่านระบบขา่วอเิล็กทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย ์และประกาศบนเว็ปไซตข์องบรษัิท ปรากฏวา่ ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใด

เสนอเรื#อง หรอืเสนอชื#อบคุคลเพื#อเป็นกรรมการ 
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (3/15) 

เลขานุการบรษัิทชี@แจงการขอแกไ้ขขอ้มลูในหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 หนา้ 4 วาระที# 

3 คอื เบี@ยประกันภัยรับสทุธใินปี 2556 ขอแกไ้ขเป็น 38,795 ลา้นบาท จากเดมิ 34,128 ลา้นบาท รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ขอแกไ้ขเป็น 7,601 ลา้นบาท จากเดมิ 6,263 ลา้นบาท 

คณุเชดิช ู โสภณพนิช ประธานกรรมการบรษัิท ทําหนา้ที#ประธานในที#ประชมุ กล่าวตอ้นรับผูถ้อืหุน้และสรุปจํานวน   

ผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยมรีายละเอยีดดงันี@ 

ผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง     116 ราย  นับจํานวนหุน้ได ้            67,784,922   หุน้ 

ผูถ้อืหุน้ที#มอบฉันทะ           324   ราย  นับจํานวนหุน้ได ้        989,211,991 หุน้ 

รวมทั @งสิ@น       440 ราย รวมจํานวนหุน้ทั @งสิ@น 1,056,996,913   หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 87.2249 ของจํานวนหุน้ที#จําหน่ายไดท้ั @งหมด 1,211,806,650 หุน้ จงึครบเป็นองค์ประชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิท และขอเปิดประชมุเพื#อพจิารณาเรื#องตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี@ 

 

วาระที  1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 

ประธานฯ เสนอใหท้ี#ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 โดยบรษัิทไดจั้ดส่ง

สาํเนารายงานการประชมุดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลว่งหนา้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้  

จากนั@น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ#มเตมิ ซึ#งปรากฏวา่ ไมม่คํีาถาม      

จงึเสนอที#ประชมุพจิารณาและลงมตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 

 

มตทิี ประชุม ที#ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตรัิบรองรายงานการประชมุ 

สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี@  

- เห็นดว้ย 1,065,763,770 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.000 

- ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 

- งดออกเสยีง 500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,065,764,270 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที  2  รบัทราบผลการดําเนนิงานประจําปี 2556 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายโชน  โสภณพนิช กรรมการผูจั้ดการใหญ่ เป็นผูร้ายงานผลการดําเนินงานของบรษัิท

ประจําปี 2556 ตอ่ที#ประชมุ โดยมรีายละเอยีดดงันี@ 

รายไดจ้ากการขายปี 2556 บรษัิทมผีลงานที#น่าพอใจ มอีตัราการเตบิโตของผลงานเบี@ยปีแรกที#สงู และเป็นปีที#มเีบี@ย

ปีแรกเขา้สูห่ลักหมื#นลา้นบาท โดยมเีบี@ยรับปีแรกจํานวน 10,534 ลา้นบาท เพิ#มขึ@นจากปีกอ่นถงึ 20.1% เนื#องจากการพัฒนา

ผลติภัณฑท์ี#ตรงความตอ้งการของลูกคา้ ทมีขายที#มปีระสทิธภิาพ เบี@ยรับปีแรกสว่นใหญ่มาจากการขายผ่านชอ่งทางธนาคาร 

และแบบประกันที#ไดรั้บความนยิมในชอ่งทางนี@ คอื ประเภทสะสมทรัพย ์สาํหรับเบี@ยรับปีตอ่มจํีานวน 28,545 ลา้นบาท คดิเป็น

อัตราการเตบิโต 10.3% จากปีก่อนหนา้ มอีัตราการเก็บเบี@ย 93.2%  ซึ#งสงูกวา่ค่าเฉลี#ยอุตสาหกรรม ดา้นเบี@ยรับรวมปี 2556 

บรษัิทมเีบี@ยรับจํานวน 39,079 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโต 12.8%  

ในแง่สว่นแบ่งตลาด บรษัิทยังรักษาส่วนแบ่งและตําแหน่งตลาดอยู่ในระดับที#ด ีเมื#อเปรียบเทยีบกับอุตสาหกรรม 

บรษัิทมีส่วนแบ่งการตลาดเบี@ยรับรวมที# 8.8% อยู่ในอันดับ 5 ของธุรกจิ และเบี@ยรับปีแรกมีสัดส่วนการตลาด 7.1% อยู่ใน

อนัดับ 6 ของธรุกจิ ซึ#งมสีดัสว่นเพิ#มขึ@นจากปีกอ่นหนา้ อยู่ที# 6.7% โดยภาพรวมของอตุสาหกรรม เบี@ยรับรวมมอีตัราการเตบิโต

ที# 13.1% และเบี@ยรับปีแรกมอีตัราการเตบิโตที# 13.5% 
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (4/15) 

ในมมุมองคา่ใชจ้า่ย บรษัิทสามารถบรหิารคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

ค่าใชจ้่ายเงนิสํารองประกันชวีติเพิ#มขึ@นจากปีก่อน ในปี 2556 มีจํานวน 25,357 ลา้นบาท เพิ#มขึ@น 10.9% และมี

สัดสว่น 65.4% ของเบี@ยรับสทุธ ิซึ#งมอีัตราลดลงจากปี 2555 ที#มีสัดสว่น 67.0% ของเบี@ยรับสทุธ ิหรอืจํานวน 22,873 ลา้น

บาท เหตุที#ลดลงเนื#องจากมกีรมธรรมค์รบกําหนดจํานวนมาก ซึ#งแบบประกันส่วนใหญ่ที#ครบกําหนด คอื สะสมทรัพย ์12/1 

ชอ่งทางตัวแทน และ Product Mix ที#แตกตา่งจากปี2555 ของแบบประกัน เชน่ แบบ Whole life 1st 175 ชําระเบี@ยครั @งเดยีว 

ที#ตอ้งตั @งเงนิสาํรองในอตัราที#สงู ซึ#งในปี 2556 มเีบี@ยรับปีแรกจากแบบประกนันี@ลดลงจากปีกอ่น ประมาณ 34.0% 

สาํหรับคา่ใชจ้า่ยสนิไหมและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์มจํีานวน 10,851 ลา้นบาท เพิ#มขึ@น 36.1% จากปีกอ่น

หนา้ คดิเป็น 28.0% ต่อเบี@ยประกันรับสทุธ ิซึ#งสูงกว่าปีที#แลว้ เนื#องจากในปี 2556 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมม์อีัตราที#

สงูขึ@น 46.7% เมื#อเทยีบกับปีก่อนหนา้ และมสีัดสว่นถงึ 24.7% ต่อเบี@ยประกันรับสุทธ ิโดยค่าใชจ้่ายสว่นใหญ่ในกลุ่มนี@ คอื 

คา่ใชจ้า่ยสําหรับกรมธรรมท์ี#ครบกําหนด เมื#อเทยีบจากปีกอ่นหนา้มคีา่ใชจ้่ายสําหรับกรมธรรมค์รบกําหนดเพิ#มสงูขึ@นถงึ 461% 

แตใ่นดา้นคา่ใชจ้า่ยสนิไหมมอีตัราลดลงจากปีกอ่นหนา้ 12.4% หรอืมคีา่ใชจ้า่ยจํานวน 1,252 ลา้นบาท 

ในดา้นค่าจา้งและบําเหน็จ มีจํานวน 2,705 ลา้นบาท ลดลงจากปีที#แลว้ 1.9% ส่วนค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายมี

จํานวน 352 ลา้นบาท สงูกวา่ปีที#แลว้ 5.3% และค่าใชจ้่ายในการรับประกันภัยอื#นมจํีานวน 31 ลา้นบาท เพิ#มขึ@นจากปีที#แลว้

เล็กนอ้ยที# 2.6% ค่าใชจ้่ายในหมวดนี@รวมเป็น 3,088 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วนของเบี@ยรับประกันสทุธจิะเท่ากับ 8.0% ซึ#งมี

อตัรานอ้ยลงจาก 9.1% ในปีที#แลว้ 

ทางดา้นคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงานของบรษัิท มจํีานวน 1,828 ลา้นบาท เพิ#มขึ@น 15.6% เมื#อพจิารณาคา่ใชจ้า่ยใน

การดําเนินงานต่อเบี@ยประกันรับสุทธ ิเพิ#มขึ@นเป็น 4.7% จาก 4.6% ในปีที#แลว้ ค่าใชจ้่ายที#เพิ#มสงูขึ@นมากในกลุ่มนี@ คอื ค่า

โฆษณาและประชาสัมพันธม์จํีานวน 200 ลา้นบาท เพิ#มขึ@นจากปีที#แลว้ 70.1% สว่นใหญ่มาจากการโฆษณาเพื#อเพิ#มการรับรู ้

แบรนดแ์ละการเขา้ถงึกลุม่คนไดม้ากขึ@น แตเ่มื#อเปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรมแลว้ยังถอืวา่ยังอยูใ่นเกณฑท์ี#ตํ#า 

ผลการดําเนินงานในปี 2556 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมทั @งสิ@น 172,235 ลา้นบาท เพิ#มขึ@นจาก 143,567 ลา้นบาทในปี 

2555 คดิเป็นอัตราเพิ#ม 20.0% โดยสนิทรัพยส์ว่นใหญ่เป็นสนิทรัพยล์งทนุ มจํีานวน 165,983 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณ 

96.4% ของสนิทรัพยร์วม ซึ#งเป็นสดัสว่นที#ใกลเ้คยีงกบัปีที#แลว้ 

ดา้นสนิทรัพยล์งทุน ณ สิ@นปี 2556 บรษัิทยังคงจัดสรรการลงทุนในแนวทางเดยีวกับปีที#แลว้ ซึ#งสว่นใหญ่เป็นเงนิ

ลงทนุในตราสารหนี@ระยะยาวและระยะสั @น ทั @งจากภาครัฐ เชน่ พันธบัตรรัฐบาล รัฐวสิาหกจิ ธนาคารแห่งประเทศไทย และตรา

สารหนี@ภาคเอกชนที#มคีวามมั#นคงสงู คดิเป็นสดัสว่นถงึ 86.7% ในขณะที#มเีงนิลงทนุในหุน้ 7.8% หน่วยลงทนุ 3.4% และเงนิ

ใหกู้ย้มื 2.1% 

ทั @งนี@ รายไดจ้ากการลงทุนส่วนใหญ่ มาจากรายไดด้อกเบี@ยและสว่นลดรับสุทธ ิซึ#งมคีวามแน่นอนสงู รวมถงึกําไร

จากการซื@อขายหลักทรัพย์จํานวน 592 ลา้นบาท สรุปภาพรวมรายไดจ้ากการลงทุนมีทั @งสิ@น 7,702 ลา้นบาท เพิ#มขึ@นจาก 

6,243 ลา้นบาท ในปี 2555 คดิเป็นอัตราการเพิ#มขึ@น 23.4% โดยมอีัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 5.0% ลดลงจากปีก่อน

เล็กนอ้ยที# 5.1% 

ในแง่รายไดจ้ากการลงทุนที#รวมกําไรจากการอา้งอิงราคาตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย หรือ 

Available-for-sale สง่ผลใหบ้รษัิทขาดทนุ 519 ลา้นบาท สาเหตจุากการปรับตัวลดลงของดชันีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ที#ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาทางการเมอืงและเงนิลงทนุที#ไหลออก ทําใหเ้มื#อนํามารวมรายไดจ้ากการลงทนุที#เกดิขึ@นจรงิ 

มมีูลคา่ลดลงเหลอืจํานวน 7,183 ลา้นบาท ลดลงจากปีที#แลว้ 29.5% และมอีัตราผลตอบแทนจากการลงทนุที#รวมกําไรที#ยัง

ไมรั่บรูร้ายไดอ้ยูท่ี# 4.7% ลดลงจากปีที#แลว้ที#มอีตัรา 8.3% 
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (5/15) 

ในดา้นกําไรสทุธปีิ 2556 มจํีานวน 4,381 ลา้นบาท เพิ#มขึ@นจากปีที#แลว้ 17.6% เป็นผลจากการบรหิารค่าใชจ้่าย, 

tax reserve และการปรับอัตราภาษีนติบิคุคลที#ลดลงจากเดมิที# 23% ลดลงเหลอื 20% นั@นทําใหผ้ลกําไรในปี 2556 เพิ#มขึ@น 

ถา้พจิารณาในแงอ่ตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2556 มอีตัรา 21.0% 

กําไรเบ็ดเสร็จของบรษัิทปี 2556 ลดลงจากปีที#แลว้ 47.5% โดยมมีูลคา่ 3,618 ลา้นบาท และมกํีาไรเบ็ดเสร็จต่อ

รายได ้7.9% กําไรเบ็ดเสร็จมคีา่ลดลงเนื#องจากการวัดมูลคา่กําไร (ขาดทนุ) ที#อา้งองิราคาตลาดของเงนิลงทนุในหลักทรัพย์

เผื#อขาย มมีลูคา่ลดลง 

ทางดา้นเงนิสํารองประกันชวีติและสว่นของผูถ้อืหุน้ บรษัิทมเีงนิสํารองประกันชวีติเพิ#มขึ@นเป็น 136,616 ลา้นบาท 

เพิ#มขึ@นจากปี 2555 ซึ#งมีจํานวน 111,259 ลา้นบาท และคดิเป็นอัตราเพิ#มขึ@น 22.8% ขณะที#มูลค่าส่วนของผูถ้ือหุน้มีการ

เตบิโตอยา่งตอ่เนื#อง มจํีานวน 22,264 ลา้นบาท เพิ#มขึ@นจากปี 2555 ซึ#งมจํีานวน 19,465 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิ#ม 14.4% 

ในปี 2556 บรษัิทสามารถบรหิารคา่ใชจ้า่ยดา้นภาษีไดอ้ย่างตอ่เนื#อง ทําให ้Effective tax rate อยู่ที# 22.9% ซึ#งตํ#า

กวา่ปีกอ่นหนา้ที# 31.1% 

ทางดา้น CAR Ratio ที#มคีวามผันผวนจากภาวะการเปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี@ย บรษัิทไดดํ้าเนินการลดความ 

ผันผวนของ CAR โดยการบรหิารให ้duration gap ลดลงอย่างตอ่เนื#อง โดยในปี 2556 มอีัตราความเพยีงพอของเงนิกองทุน

อยู่ที# 243.6% ซึ#งสงูกวา่เกณฑท์ี#สํานักงาน คปภ.กําหนดไวท้ี# 140%  จากขอ้มูลที#แสดงนั@น ณ สิ@นปี 2556 CAR Ratio มคี่า

ลดลง จากไตรมาสที# 3 เนื#องจากบรษัิทไดม้กีารปรับสมมตฐิานการประเมนิหนี@ส ิ@นใหเ้ขม้งวดเพื#อใหส้ะทอ้นคา่ที#แทจ้รงิมากขึ@น   

สว่นอายุเฉลี#ยของสนิทรัพยอ์ยู่ที# 8.8 ปี และอายุเฉลี#ยของหนี@สนิอยู่ที# 11.7  ปี มสีว่นตา่งอยู่ที# 2.9 ปี ซึ#งมคีา่ลดลง

จากปีที#แลว้ ที#มคีา่อยูท่ี# 3.5 ปี  และจะมแีนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนื#อง 

ปี 2556 ที#ผ่านมาบรษัิทยังคงมีแนวทางการดําเนินงานที#มุ่งเนน้ใน “การสรา้งความมั#นคงทางการเงนิ ดว้ยการ

วางแผนการเงนิอยา่งรอบดา้น” เพื#อใหเ้หมาะสมกับฐานะทางการเงนิและคณุคา่ชวีติของผูรั้บคําปรกึษาทางการเงนิ ที#ตอ่เนื#อง

จากแคมเปญ "กรุงเทพประกันชวีติ..พรอ้ม" ในปี 2555 นั#นเอง โดยการพัฒนาความพรอ้มอย่างต่อเนื#องทั @งในดา้นการให ้

ความรูแ้กป่ระชาชนในการสรา้งความมั#นคงทางการเงนิ ดา้นความร่วมมอืกับพันธมติรสรา้งสรรคบ์รกิารและกจิกรรมตา่งๆ เชน่ 

กรุงเทพประกนัชวีติและพันธมติรกลุม่ธนาคาร ไดเ้ขา้ร่วมกบัธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการการเงนิมั#นคงกบัครอบครัวบวัหลวง 

ดา้นการดําเนินงานและการจัดการ ในปี 2556 บริษัทไดจั้ดตั @ง BLA INSURANCE BROKER ใหบ้ริการนายหนา้

ประกันภัยครบวงจร เพื#อสนับสนุนทมีที#ปรกึษาในการวางแผนการเงนิไดอ้ยา่งรอบดา้น เพิ#มเตมิจากเดมิที#มหีน่วยงานปฏบิัตกิาร

นายหนา้หน่วยลงทุน ซึ#งสนับสนุนการซื@อขายกองทุนรวม นอกจากนั@นบรษัิทก็ยังคงมุ่งมั#นในการขยายการบรกิารไปสูส่าขา

ตา่งๆ ทั#วประเทศมากขึ@น ไมว่า่จะเป็น การออกกรมธรรม ์การบรกิารดา้นกรมธรรม ์การเรยีกรอ้งสนิไหม เป็นตน้ ควบคูไ่ปกับการ

บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยปี 2556 ที#ผ่านมาสาขาบริษัทไดผ้่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 

9001:2008 เพิ#มอกี 11 สาขา รวมเป็น 42 สาขาจากทั @งหมด 75 สาขา  ดา้นการบรกิาร  จากที#บรษัิทไดม้ีโครงการจัดตั @ง

ศนูยบ์รกิารแบบครบวงจร (One Stop Service)  เพื#อเพิ#มประสทิธภิาพดา้นการบรกิาร รวมถงึอํานวยความสะดวกใหก้ับลูกคา้ 

ตัวแทน และผูท้ี#มาตดิตอ่นั@น บรษัิทไดดํ้าเนนิการเปิดศนูยบ์รกิารดังกลา่ว อย่างเป็นทางการในเดอืน มกราคม 2557 ที#ผ่านมา 

ณ สํานักงานใหญ่  ดา้นชอ่งทางจัดจําหน่าย บรษัิทไดพั้ฒนาชอ่งทางการขายตรง Tele marketing เพื#อสามารถเขา้ถงึกลุ่ม

ลกูคา้ใหมไ่ดม้ากขึ@นและมผีลติภัณฑท์ี#ครอบคลมุมากขึ@น 

ปี 2556 ที#ผ่านมาบรษัิทยังคงเสริมสรา้งและยกระดับความแข็งแกร่งดา้นภาพลักษณ์ของบรษัิทอย่างต่อเนื#อง      

ดงัแสดงจากการไดรั้บรางวัลดา้นตา่งๆ  

• ไดรั้บรางวัล “Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013” เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ที#มี

อตัราการเตบิโตของมลูคา่แบรนดอ์งคก์รสงูสดุในหมวดการเงนิ  

• ไดรั้บการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ (Annual General Meeting, AGM) ประจําปี 2556 ใน

ระดบั “ดเียี#ยม” เป็นปีที# 3 
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• ไดรั้บการจัดอันดับการกํากับดแูลกจิการที#ดขีองบรษัิทจดทะเบยีน (Corporate Governance rating, CG rating) 

ปี 2556 ในระดบั “4 ดาว” เพิ#มขึ@นจากปีกอ่นที#ไดใ้นระดบั 3 ดาว 

ในดา้นการสรา้งการรับรู ้เชื#อมั#นและคุน้เคยในแบรนด์นั@น บริษัทไดเ้พิ#มงบประมาณในการใชส้ื#อและโฆษณา

หลากหลายประเภท รวมถงึสง่ผา่นไปยังกจิกรรมตา่งๆ เพื#อเป็นชอ่งทางในการสื#อสารอย่างสมํ#าเสมอ และขยายกลุม่คนในการ

รับรูแ้บรนดใ์หม้ากขึ@น 

บรษัิทกรุงเทพประกันชวีติมไิดมุ้่งเนน้ดําเนนิธุรกจิเพื#อสรา้งผลตอบแทนใหก้ับองคก์รเพยีงอย่างเดยีว แตบ่รษัิทยัง

มุ่งเนน้การดําเนินงานดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ#งแวดลอ้ม หรอื CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไป

ดว้ย ซึ#งในปี 2556 ที#ผา่นมาบรษัิทไดส้นับสนุนกจิกรรมตา่งๆ ภายใตแ้นวความคดิหลกั 2 หัวขอ้ใหญ ่คอื 

1. ชวีติออกแบบได ้คอื การจัดทําโครงการตา่งๆ ดา้นการวางแผนการเงนิใหค้วามรูต้อ่ประชาชน 

2. ชวีติที#มคีวามสขุมากกวา่ (BLA Happy Life) คอื การจัดทําโครงการเพื#อสรา้งความสขุ 5 ดา้น ดงันี@ 

• การศกึษา 

• การสง่เสรมิสขุภาพ  

• การสรา้งจติสาํนกึรักสิ#งแวดลอ้ม 

• การสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม 

• การดแูลผูส้งูอาย ุ

สําหรับปี 2557 บรษัิทมุ่งเนน้ที#จะขยายสว่นแบง่ตลาด ดว้ยการตลาดเชงิรุก พรอ้มกับการนําเสนอการบรกิารชั @นเลศิ

ใหแ้ก่ลูกคา้ และในขณะเดยีวกันบรษัิทยังคงใหค้วามสําคัญกับการบรหิารความเสี#ยง ดว้ยระบบการบรหิารความเสี#ยงอย่าง   

ทั#วทั @งองคก์ร (Enterprise Risk Management :ERM)  รวมถงึการพัฒนาระบบงานตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างตอ่เนื#อง เพื#อ

ความมั#นคงและน่าเชื#อถอืตอ่ลกูคา้ของเรา ในปี 2557 บรษัิทตั @งเป้าหมายการเตบิโตเบี@ยรับปีแรกที# 49% และเบี@ยรับปีตอ่ 16% 

ซึ#งคดิเป็นเบี@ยรับรวมเตบิโตที# 25% ทางดา้นการดํารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสี#ยง (Risk Based Capital: RBC) นั@น บรษัิท

ตั @งเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 200% ซึ#งสงูกวา่เกณฑก์ารดํารงเงนิกองทนุตามกรอบ RBC ที#กําหนดไวท้ี#ระดับ 140% นอกจากนี@ได ้

ตั @งเป้าหมายการดํารงเงนิกองทนุตามกรอบ RBC ในระยะยาวไวท้ี#มากกวา่ 300%   

 บรษัิทกรุงเทพประกันชวีติมุ่งมั#นที#จะเป็นผูนํ้าในการสรา้งความมั#นคงทางการเงนิใหก้ับประชาชนทกุระดับชั @น ดว้ย

การปกป้องคุณค่าชวีติ การใหคํ้าแนะนําดา้นการวางแผนทางการเงนิ และบริการที#ประทับใจ เพื#อสรา้งความมั#นคงใหก้ับ

ประชาชนทกุกลุม่และชวีติที#มคีวามสขุมากกวา่ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ#มเตมิ มปีระเด็นดงันี@ 

คณุธณัฐ เตชะเลศิ  อยากทราบรายละเอยีด BLA Insurance Broker แบบครบวงจร พรอ้มทั @งสถานที#ตั @ง  

ผูถ้อืหุน้ 
 

คณุโชน โสภณพนชิ การตั @ง BLA Insurance Broker เป็นกลยทุธข์องบรษัิทที#จะใหต้ัวแทนพัฒนาการเป็นที# 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ ปรกึษาทางการเงนิและใหบ้รกิารที#รอบดา้น ทั @งในเรื#องหลกัประกนัและการสรา้งฐานะ ซึ#งประกันภัย

เป็นฐานที#สาํคญัอย่างหนึ#งของการสรา้งหลกัประกนัควบคูไ่ปกบัประกันชวีติ อกีทั @งเพื#ออํานวยความ

สะดวกใหก้ับตัวแทนในการใหบ้รกิารลูกคา้ไดด้ขี ึ@น อกีทั @งขยายตลาดไดด้ขี ึ@น และมรีายไดเ้พิ#มขึ@น 

โดยสํานักงานของ BLA Insurance Broker ตั @งอยู่ที#สํานักงานใหญ่ของบรษัิทโดยเช่าพื@นที#ส่วน

หนึ#งจากบรษัิท 
 

คณุวภิา สวุนชิย ์  1. การบรหิารความเสี#ยงทั#วทั @งองคก์รที#ระบใุนรายงานประจําปีเป็นอย่างไร  

ตวัแทนจากสมาคม 2. ปัจจบุนัความเชื#อมั#นของผูบ้รโิภคและภาวะเศรษฐกจิโดยรวมไมด่นัีก จะมผีลตอ่การชาํระเบี@ยปี 

สง่เสรมิผูล้งทนุไทย      ตอ่ไป และเป้าหมายการเตบิโตสาํหรับปี 2557 หรอืไม ่
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คณุโชน โสภณพนชิ 1. การบรหิารความเสี#ยงทั#วทั @งองคก์ร เกดิจากแนวคดิที#วา่ ผูป้ฏบิตัหินา้ที#จะไดเ้ห็นความเสี#ยง 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่     ในการปฏบิตังิานของตวัเองไดช้ดัเจนกวา่คนอื#น จงึมุง่เนน้สรา้งความตระหนักรูใ้หพ้นักงาน 

ทกุคนไดม้สีว่นร่วมในการบรหิารความเสี#ยงขององคก์ร โดยมกีระบวนการตา่งๆ ในการทําความ 

เขา้ใจในความเสี#ยง และใหแ้ตล่ะหน่วยงานระบคุวามเสี#ยงหลักของตน เพื#อพจิารณาความเสี#ยง 

วา่มโีอกาสจะเกดิและมผีลกระทบตอ่องคก์รเพยีงใด รวมทั @งระบมุาตรการที#จะรองรับและรายงาน 

เมื#อพบระดบัความเสี#ยงที#แตกตา่งจากคา่มาตรฐาน  

2. ถงึแมว้า่ดชันคีวามเชื#อมั#นของผูบ้รโิภคจะตํ#าลงในภาพรวมแตท่ี#ผา่นมาอตัราการเก็บเบี@ยของ 

ธรุกจิและบรษัิทใน 2 เดอืนแรกของปีนี@ยังอยูใ่นระดบัที#ด ียังไมม่สีญัญาณอะไรที#แตกตา่งไป 

อยา่งมนัียสาํคญั บรษัิทไดมุ้ง่เนน้ที#จะสื#อสารกบัลกูคา้ในเรื#องมาตรการที#จะรักษาอัตราความคง 

อยู่ของกรมธรรม์ ทั @งทางตรงและทางออ้มผ่านตัวแทนและพนักงานธนาคาร เพื#อใหเ้ห็น

ประโยชนข์องการตอ่อาย ุสาํหรับเป้าหมายเบี@ยปีแรกเป็นเป้าหมายที#ทา้ทายเพราะอตุสาหกรรม 

ใน 2 เดอืนแรกในปีนี@มกีารเตบิโตในอตัราตํ#าวา่ 10% 
 

คณุธณัฐ เตชะเลศิ  1. เป้าเบี@ยปีแรกที#ตั @งไวส้งูมคีวามมั#นใจมากนอ้ยเพยีงใด และจะมผีลกระทบตอ่เงนิสํารองหรอืไม ่

ผูถ้อืหุน้        2. ปี 2557 เงนิครบกําหนดตามกรมธรรมจ์ะมอีตัราที#สงูเหมอืนปี 2556 หรอืไม ่
 

คณุโชน โสภณพนชิ 1. ณ ปัจจบุนั บรษัิทยังคงเป้าเบี@ยปีแรกไวเ้หมอืนเดมิ สาํหรับผลกระทบตอ่อตัราเงนิสํารองตอ่เบี@ย 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่     ประกนัรับนั@น สนิคา้ประเภทสะสมทรัพย ์ซึ#งเป็นที#ตอ้งการของตลาดมักจะมอีัตราสาํรองสงู ซึ#ง 

      จะทําใหอ้ตัราเงนิสาํรองตอ่เบี@ยประกนัสงูขึ@นได ้   

  2. คา่ใชจ้า่ยเงนิครบกําหนดในปี 2557 มจํีานวนการจา่ยตอ่เนื#องเหมอืนปี 2556 

 

มตทิี ประชุม ที#ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทประจําปี 2556 

 

วาระที  3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจําปีสิ@นสดุ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสนุทร อรุณานนทช์ยั ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอตอ่ที#ประชมุ เพื#อพจิารณา

อนุมัตงิบการเงนิประจําปีสิ@นสดุ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอใหท้ี#ประชมุพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจําปีสิ@นสดุ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556 

ซึ#งไดผ้่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตจากบรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ 

แอนด์ ยัง จํากัด ไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้ โดยไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื#อนไขแต่มีขอ้สังเกตเกี#ยวกับการ

เปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญช ีเนื#องจากนํามาตรฐานการบัญชเีรื#องภาษีเงนิไดม้าถอืปฏบิัต ิสาํหรับรายละเอยีดของงบการเงนิ 

ประจําปีสิ@นสดุวนัที# 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏอยูใ่นงบการเงนิหนา้ 168  ถงึ 278  ของรายงานประจําปีของบรษัิท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ#มเตมิ ซึ#งปรากฏว่า ไม่มคํีาถาม จงึเสนอที#

ประชมุพจิารณาและลงมตอินุมัตงิบการเงนิประจําปีสิ@นสดุ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2556 

 

มตทิี ประชุม ที#ประชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตอินุมัตงิบการเงนิประจําปี

สิ@นสุด ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556 ซึ#งไดผ้่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท และ

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต จากบรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด ไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้ 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี@  
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (8/15) 

- เห็นดว้ย 1,065,506,770 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9758 

- ไมเ่ห็นดว้ย  28,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0026 

- งดออกเสยีง 229,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0215 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,065,764,270 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที  4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรและการจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2556  

ประธานฯ แถลงตอ่ที#ประชมุวา่ เพื#อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ

ขอ้บังคับบรษัิท ขอ้ 56 ซึ#งกําหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึ#งไวเ้ป็นทนุสํารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของ

กําไรสทุธปิระจําปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสํารองนี@จะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบยีน ซึ#งปัจจุบันบรษัิท มทีุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนทั @งสิ@น 122 ลา้นบาท  ครบจํานวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

บรษัิทจงึไมต่อ้งจัดสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายประจําปี 2556 

ประธานฯ แถลงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่ตํ#ากว่ารอ้ยละ 25 ของกําไรสุทธินั@น 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินการประจําปี 2556 ใน

อัตราหุน้ละ 0.91 บาท คดิเป็นอัตราการจ่ายเงนิปันผลรอ้ยละ 25.14 ทั @งนี@ บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เมื#อวันที# 9 

กนัยายน 2556 ในอัตราหุน้ละ 0.40 บาท คดิเป็นเงนิจา่ยปันผลจํานวน 484.65 ลา้นบาท ดังนั@นบรษัิทจะจ่ายเงนิปันผลในงวด

สุดทา้ยในอัตราหุน้ละ 0.51 บาท โดยใหจ้่ายจากกําไรสะสม ซึ#งเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 30 อนึ#ง สําหรับ

จํานวนเงนิปันผลในงวดสดุทา้ยนี@ จะขึ@นอยู่กับจํานวนหุน้ ณ วันกําหนดรายชื#อผูถ้อืหุน้ที#มสีทิธใินการรับเงนิปันผลในวันที# 15 

พฤษภาคม 2557 และปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันที# 16 พฤษภาคม 2557 โดยกําหนดวันจ่ายเงนิปันผลในวันที# 29 

พฤษภาคม 2557 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ#มเตมิ มปีระเด็นดงันี@ 

คณุมานติย ์เลศิสาครศริ ิ กําไรสทุธใินปี 2555 ในวาระพจิารณางบการเงนิประจําปี 2556 ตา่งจากวาระการ 

ผูถ้อืหุน้ จา่ยเงนิปันผล  
 

คณุจารุวรรณ ลิ@มคณุธรรมโม  กําไรสทุธใินปี 2555 ไดม้กีารปรับปรุงตวัเลข เพื#อเปรยีบเทยีบกบัปี 2556 เนื#องจากการ 

ผูบ้รหิารสายบญัช ี                 ใชม้าตรฐานการบญัชใีหม ่เรื#องภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี

และการเงนิ  

 

มตทิี ประชุม ที#ประชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที#มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีมตอินุมัตจิ่ายเงนิ  ปันผล 

สําหรับผลการดําเนนิงาน ประจําปี 2556 ในอัตราหุน้ละ 0.91 บาท รวมเป็นเงนิทั @งสิ@น 1,102.93 ลา้นบาท 

คดิเป็นอัตราการจ่ายปันผลรอ้ยละ 25.18 ของกําไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ทั @งนี@ บรษัิทไดจ้่ายเงนิ

ปันผลระหว่างกาล เมื#อวันที# 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุน้ละ 0.40 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 484.65 ลา้น

บาท ดังนั@นบรษัิทจะจา่ยเงนิปันผลในงวดสดุทา้ย ในอัตราหุน้ละ 0.51 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 618.28 ลา้น

บาท โดยใหจ้า่ยจากกําไรสะสมซึ#งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรารอ้ยละ 30 โดยกําหนดรายชื#อผูม้สีทิธรัิบ

เงนิปันผลในวันที# 15 พฤษภาคม 2557 และปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันที# 16 พฤษภาคม 2557 

โดยกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที# 29 พฤษภาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี@    
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (9/15) 

- เห็นดว้ย 1,065,682,074 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9985 

- ไมเ่ห็นดว้ย 16,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0015 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,065,698,074 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที  5  พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั�งกรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายใหด้ร.ศริ ิ การเจรญิด ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อที#

ประชมุ เพื#อพจิารณาอนุมัตแิตง่ตั @งกรรมการ โดยมรีายละเอยีดดงันี@  

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน แถลงตอ่ที#ประชมุวา่ ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 24 กําหนดให ้

ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั@ง ตอ้งใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 หรอืจํานวนที#ใกลท้ี#สดุกับสดัสว่น 1 ใน 3 โดย

ในปีนี@กรรมการที#ออกจากตําแหน่งม ี5 ทา่น  คอื 

1) นายสนุทร อรุณานนทช์ยั ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 

2) นายประดษิฐ รอดลอยทกุข ์ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 

3) นายปราโมช พสวุตั  กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 

4) นางประไพวรรณ ลมิทรง กรรมการ 

5) นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการลงทนุ,กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ชี@แจงเพิ#มเตมิวา่ เพื#อเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาลที#ด ีบรษัิทได ้

ประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิท เพื#อเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื#อบคุคล เพื#อรับการพจิารณาแตง่ตั @งเป็นกรรมการบรษัิท ตั @งแตว่ันที# 1 

ตลุาคม ถงึวนัที# 31 ธันวาคม 2556 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอชื#อบคุคลเพื#อรับการพจิารณาแตง่ตั @งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ซึ#งไดพ้จิารณาจาก

เกณฑค์ุณสมบัต ิความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ จงึเห็นควรเสนอที#ประชมุผูถ้ือหุน้แต่งตั @งกรรมการ 3 

ทา่นที#ครบวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อกีวาระหนึ#ง  ดงันี@  

1) นายสนุทร อรุณานนทช์ยั ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 

2) นางประไพวรรณ ลมิทรง กรรมการ 

3) นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการลงทนุ,กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

นอกจากนั@น เสนอใหแ้ต่งตั @ง รศ.ดํารงค ์ ทวแีสงสกุลไทย และนายประพันธ ์อัศวอารี เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการอกี 2 ทา่นที#ครบกําหนดตามวาระ   

ประธานฯ ชี@แจงที#ประชุมว่า สําหรับวาระการแต่งตั @งกรรมการ เพื#อใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย บรษัิทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทกุทา่นที#เขา้ร่วมประชมุ ทั @งในกรณีที#   ผูถ้อืหุน้ลงคะแนน

เสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ#มเตมิ ซึ#งปรากฏว่า ไม่มคํีาถาม จงึเสนอที#

ประชมุพจิารณาและลงมตอินุมัตแิตง่ตั @งกรรมการ  
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (10/15) 

มตทิี ประชุม ที#ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตแิตง่ตั @ง 

นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ#ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี@ 

- เห็นดว้ย 1,064,384,281 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9917 

- ไมเ่ห็นดว้ย 53,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0050 

- งดออกเสยีง 35,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0034 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,064,472,981 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

มตทิี ประชุม ที#ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตแิตง่ตั @ง 

นางประไพวรรณ  ลมิทรง กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ#ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี@ 

- เห็นดว้ย 1,064,384,281 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9861  

- ไมเ่ห็นดว้ย 112,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0105  

- งดออกเสยีง 35,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0034  

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,064,531,981 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

 

มตทิี ประชุม ที#ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตแิตง่ตั @ง 

นายโชน  โสภณพนชิ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ#ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี@ 

- เห็นดว้ย 1,064,304,781 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9842 

- ไมเ่ห็นดว้ย 148,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0140 

- งดออกเสยีง 19,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0019 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,064,472,981 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

มตทิี ประชุม ที#ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตแิตง่ตั @ง 

รศ.ดํารงค ์ ทวแีสงสกลุไทย เป็นกรรมการแทนกรรมการที#ครบวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี@ 

- เห็นดว้ย 1,064,402,681 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9718  

- ไมเ่ห็นดว้ย 265,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0249  

- งดออกเสยีง 35,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0033  

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,064,702,881 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

 

มตทิี ประชุม ที#ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตแิตง่ตั @ง 

นายประพันธ ์ อศัวอาร ีเป็นกรรมการแทนกรรมการที#ครบวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี@ 

- เห็นดว้ย 1,064,194,181 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9513 

- ไมเ่ห็นดว้ย 474,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0446 

- งดออกเสยีง 44,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0042 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,064,712,981 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (11/15) 

วาระที  6  พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.ศริิ  การเจรญิด ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูเ้สนอต่อที#

ประชมุ เพื#อพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 โดยมรีายละเอยีดดงันี@ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน แถลงวา่ เพื#อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 90 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 44 กําหนดใหท้ี#ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูอ้นุมัติค่าตอบแทนกรรมการ นั@น 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดพ้จิารณากลั#นกรองคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย โดยพจิารณา

จากความรูค้วามสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหนา้ที#และความรับผดิชอบของกรรมการ รวมถงึการขยายตัวทางธุรกจิ และ

การเตบิโตทางผลกําไรของบรษัิท โดยไดแ้บง่คา่ตอบแทนในรูปแบบคา่เบี@ยประชมุ และคา่บําเหน็จกรรมการ ในอัตราเดยีวกับ

ที#ไดรั้บอนุมัตใินปี 2556 ดงันี@ 

1. คา่เบี@ยประชมุเทา่กบัที#ไดรั้บอนุมัตใินปี 2556 คอืครั@งละ 40,000 บาทตอ่ทา่น ประธานกรรมการแตล่ะคณะไดรั้บ

ในอตัรา 2 เทา่ 

2. คา่บําเหน็จ จา่ยในอตัราเดยีวกบัปี 2556 คอื ทา่นละ 450,000 บาท ประธานกรรมการไดรั้บในอตัรา 2 เทา่ 

ทั @งนี@ กรรมการที#เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทจะไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาแลว้เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท เสนอที#ประชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้อนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท ซึ#งเพิ#มขึ@นจากจํานวนคา่ตอบแทน

ที#ไดรั้บอนุมัตสิาํหรับปี 2556 รอ้ยละ 7.14 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ#มเตมิ ซึ#งปรากฏวา่ ไมม่คํีาถาม จงึเสนอที# 

ประชมุพจิารณาและลงมตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 

 

มตทิี ประชุม ที#ประชุมโดยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุน้ที#มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีมตอินุมัติ

คา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี@ 

- เห็นดว้ย 1,065,719,788 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9958 

- ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

- งดออกเสยีง 44,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0042 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,065,764,288 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที  7  พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั�งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจําปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสนุทร อรุณานนทช์ยั ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอตอ่ที#ประชมุ เพื#อพจิารณา

อนุมัตแิตง่ตั @งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจําปี 2557 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กลา่ววา่ เพื#อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 50 กําหนดใหท้ี#ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั @งผูส้อบบัญช ีและกําหนดค่าสอบบัญชนัี@น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ัดเลอืกผูส้อบบัญชสีําหรับปี 2557 โดยนอกจากจะพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ ความเขา้ใจ

และมปีระสบการณ์การตรวจสอบในธรุกจิประกนัชวีติ ความชาํนาญในวชิาชพี ความเป็นอสิระและเป็นกลางของผูส้อบบญัชแีลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาโดยมเีหตุผลประกอบ คอื จากการประชมุผูถ้อืหุน้ เมื#อปี 2556 มผีูถ้อืหุน้ใหค้วามเห็นใน

เรื#องขอ้ดขีอ้เสยีของการใชผู้ส้อบบัญชแีห่งเดมิเป็นระยะเวลายาวนาน คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดพ้จิารณารายละเอยีดตาม

ขอ้เสนอของทา่นผูถ้อืหุน้ พบวา่ บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั ไดทํ้าหนา้ที#ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทมายาว นานเกนิ

กวา่ 10 ปี การเปลี#ยนแปลงผูส้อบบัญชอีาจชว่ยใหม้มีุมมองใหม่ๆ ซึ#งจะเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิท จงึไดค้ัดเลอืกใหผู้ส้อบบัญชี

จาก บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั ซึ#งเป็น 1 ใน 4 บรษัิทชั @นนําที#ใหบ้รกิารการตรวจสอบบัญชใีนระดับสากล ม ี
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (12/15) 

ความเชี#ยวชาญในการสอบบัญชบีรษัิทประกันชวีติขนาดใหญ่ถงึ 6 บรษัิท จากจํานวน 10 อันดับแรก ทําหนา้ที#ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตของบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบจงึเห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอที#ประชมุผูถ้อืหุน้ อนุมัตแิตง่ตั @งผูส้อบบัญช ีและ

กําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต จากเดมิคอื บรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด เป็นผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท 

เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั โดยมรีายชื#อดงัตอ่ไปนี@  

(1) นายชาญชยั สกลุเกดิสนิ      ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที# 6827 และ/หรอื 

(2) นางวไิล  บรูณกติตโิสภณ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที# 3920 และ/หรอื 

(3) นางสาวพรรณทพิย ์กลุสนัตธํิารงค ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที# 4208  

โดยใหผู้ส้อบบญัชรัีบอนุญาตคนใดคนหนึ#ง เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท และ

เสนอเพื#ออนุมตคิ่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีประจําปี 2557 เป็นเงนิ 1,600,000 บาท ซึ#งเพิ#มขึ@นจากจํานวนค่าตอบแทนที#ไดรั้บ

อนุมัตสิาํหรับปี 2556 รอ้ยละ 10.57 มรีายละเอยีดดงันี@ 

 

คา่สอบบญัช ี

2557 

1,600,000 

2556 

1,447,000 

เปลี ยนแปลง% 

+10.57 

     คา่ตรวจสอบงบการเงนิสําหรับปี 1,000,000 962,500 +3.90 

     คา่สอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 600,000 484,500 +23.84 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ#มเตมิ มปีระเด็นดงันี@ 

คณุสรุยินต ์ จติราภัณฑ ์ คา่สอบบญัชปีระจําปี 2556 ไมต่รงกบัคา่สอบบญัชทีี#ขออนุมัตไิวใ้นที#ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ผูรั้บมอบฉันทะ ประจําปี 2556       
    

คณุจารุวรรณ ลิ@มคณุธรรมโม ปี 2556 ไดม้กีารยกเลกิการตรวจสอบระบบความเพยีงพอของการควบคมุภายใน ซึ#งม ี

ผูบ้รหิารสายบญัช ี คา่ใชจ้า่ย จํานวนเงนิ 90,000 บาททําใหค้า่สอบบญัชทีี#จ่ายในปี 2556 ลดลงเป็นเงนิ 

 1,447,000 บาทเทา่นั@น จากเดมิที#เคยขอไวใ้นที#ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556  

 ที# 1,537,000 บาท 
   

คณุสรุยินต ์ จติราภัณฑ ์            บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยอื#นที#จา่ยใหแ้กบ่รษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดัหรอืไม ่และ  

ผูรั้บมอบฉันทะ                        คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้า่ยเพิ#มเตมิจากที#ขออนุมัตคิา่สอบบญัชหีรอืไม ่หากมขีอให ้

บรษัิทนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบคา่ใชจ้่ายดงักลา่วดว้ย  
 

คณุสนุทร อรุณานนทช์ยั บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ีงบปีและงบรายไตรมาส อกีทั @งยังมเีรื#องเงนิกองทนุ 

ประธานกรรมการ  และการประเมนิมลูคา่ธรุกจิ (Embedded Value & Value of New Business) ซึ#งจะเป็น  

ตรวจสอบ คา่ใชจ้่ายเพิ#มเตมิ ทั @งนี@ในการพจิารณาไดเ้ปรยีบเทยีบคา่ใชจ้่ายรวมทกุประเภทประกอบดว้ย  
 

คณุธณัฐ เตชะเลศิ   การคํานวณมลูคา่ธรุกจิ (Embedded Value & Value of New Business) ปีที#แลว้ใช ้ 

ผูถ้อืหุน้ บรษัิท PwC และปีนี@จะใช ้บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดัหรอืไม ่
 

คณุสนุทร อรุณานนทช์ยั  ปีที#แลว้บรษัิทใช ้Ernst & Young แตปี่นี@บรษัิทยังอยูใ่นขั @นตอนคดัเลอืก อยา่งไรก็ตาม 

ประธานกรรมการ  ราคาที# บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั เสนอมานั@นไมส่งูกวา่ปีที#แลว้ 

ตรวจสอบ  
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (13/15) 

คณุวภิา สวุนชิย ์ กลา่วชื#นชมและขอบคณุคณะกรรมการที#นําเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยการ 

ตวัแทนจากสมาคม เปรยีบเทยีบ อกีทั @งเปลี#ยนแปลงผูส้อบบัญช ีเพราะการใชบ้รษัิทผูส้อบบญัชรีายเดมิอาจ 

สง่เสรมิผูล้งทนุไทย  ทําใหม้องไม่เห็นปัญหาของงบการเงนิ ในขณะที#ผูส้อบบัญชรีายใหม่อาจเห็นปัญหา และ

ชว่ยบรษัิทแกไ้ขได ้นอกจากนี@ขอชื#นชมที#บรษัิทเป็นบรษัิทแรกๆ ที#เขา้ร่วมโครงการตอ่ตา้น

การคอรัปชั#น และเป็นบรษัิทแรกๆ ที#ไดรั้บ Certificate จากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย(IOD) ซึ#งเป็นการจุดประกายบรษัิทในตลาดหลักทรัพยอ์ื#นใหม้กีารตื#นตัวเขา้ร่วม 

เพื#อจะเป็นประโยชนต์อ่ประเทศไดม้าก 

 

มตทิี ประชุม ที#ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตอินุมัตแิตง่ตั @งผูส้อบบญัชี

  จากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด โดยมรีายชื#อดงัตอ่ไปนี@ 

  (1) นายชาญชยั สกลุเกดิสนิ      ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที# 6827 และ/หรอื 

(2) นางวไิล  บรูณกติตโิสภณ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที# 3920 และ/หรอื 

(3) นางสาวพรรณทพิย ์กลุสนัตธํิารงค ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที# 4208 

โดยใหผู้ส้อบบญัชรัีบอนุญาตคนใดคนหนึ#ง เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของ

บรษัิท และมมีตอินุมตคิา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจําปี 2557 เป็นเงนิ 1,600,000 บาท  ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงันี@ 

- เห็นดว้ย 1,065,650,970 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9924 

- ไมเ่ห็นดว้ย 40,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0038 

- งดออกเสยีง 40,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0038 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,065,731,470 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที  8  พจิารณาเรื องอื นๆ (ถา้ม)ี 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ#มเตมิ ซึ#งมผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถามและเสนอแนะ

เรื#องตา่งๆ ดงันี@ 

คณุธนประเสรฐิ   1. บรษัิทมกํีาไรสทุธเิพิ#มขึ@น 600 กวา่ลา้นบาท แตทํ่าไมอตัราความเพยีงพอของเงนิกองทนุ 

ภมรไพโรจน ์         อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ และอตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 

ผูถ้อืหุน้      2. แนวโนม้ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2557 

3. บรษัิทลงทนุในตราสารหนี@ระยาวหรอืไม ่และมกีารบรหิารการลงทนุอยา่งไร เพราะอตัรา 

    ผลตอบแทนจากการลงทนุมแีนวโนม้ลดลงในอนาคต 

4. แนะนําใหบ้รษัิทลงทนุในกองทนุรวม ตราสารทนุ เพื#อเพิ#มอตัราผลตอบแทนในการลงทนุ  

    ในกรณีที#ไมม่กีฎหา้มไมใ่หล้งทนุ  
 

คณุโชน  โสภณพนชิ 1. สาํหรับอตัราความเพยีงพอของเงนิกองทนุที#ลดลงทั @งที#กําไรเพิ#มขึ@นนั@น เนื#องจากมกีาร 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่     เปลี#ยนแปลงแนวทางในการคดิสมมตฐิานคา่ใชจ้า่ยทางคณติศาสตรป์ระกนัภัยเพื#อรองรับกับ 

    ฐานธรุกจิที#เปลี#ยนไป ซึ#งมผีลใหม้ภีาระเงนิสาํรองประกนัชวีติสงูขึ@น สง่ผลตอ่ระดบัเงนิกองทนุ  

    สาํหรับผลตอบแทนจากากรลงทนุที#ลดลงเป็นไปตามภาวะผลตอบแทนในตลาด โดยเงนิลงทนุ 

    สว่นใหญข่องบรษัิทอยูใ่นรูปของตราสารหนี@ระยะยาว สาํหรับผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ที#ลดลง  

    แมว้า่บรษัิทจะมกํีาไร เกดิจากการเพิ#มขึ@นของฐานของสว่นของผูถ้อืหุน้   
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (14/15) 

2. สาํหรับแนวโนม้ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2557 บรษัิทไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้

3. ตราสารหนี@ของบรษัิทสว่นใหญเ่ป็นตราสารหนี@ระยะยาว เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัภาระผกูพันตาม 

    กรมธรรมข์องบรษัิท ซึ#งเป็นระยะยาวเชน่กนั โดยประมาณ 85% ของสนิทรัพยล์งทนุบรษัิทเป็น 

    ตราสารหนี@ระยะยาว และเป็นพันธบตัรรัฐบาลประมาณ 66% อกีประมาณ 20% เป็นตราสารหนี@ 

    ภาคเอกชน โดยตราสารหนี@ภาครัฐและรัฐวสิาหกจิมอีายเุฉลี#ย 18 ปี และตราสารหนี@ภาคเอกชน 

    อยูท่ี# 8 ปี  

4. ไมม่กีฎหา้มการลงทนุในกองทนุรวม การลงทนุในหุน้สามัญตา่งประเทศ บรษัิทลงทนุผา่น 

    กองทนุรวม สาํหรับหุน้ในประเทศบรษัิทจัดเป็นนักลงทนุสถาบนั สามารถลงทนุในหุน้ไดเ้อง  

    โดยมสีดัสว่นประมาณ 8% 
 

คณุสรุยินต ์ จติราภัณฑ ์  นโยบายการประกนัภัยตอ่ของบรษัิท และบรษัิทที#บรษัิทใชป้ระกนัภัยตอ่ 

ผูรั้บมอบฉันทะ 
 

คณุโชน  โสภณพนชิ บรษัิทมนีโยบายการใชบ้รษัิทประกนัภัยตอ่ โดยพจิารณาจากบรษัิทที#มฐีานะการเงนิมั#นคงม ี

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ อนัดบัเครดติ A-ขึ@นไป นอกจากนั@นจะพจิารณาจากบรกิารอื#นๆ เชน่ การชว่ยสนับสนุนดา้นแบบ 

ประกนั หรอืการพจิารณารับประกนั เป็นตน้ ปัจจบุนับรษัิทประกนัตอ่ที#บรษัิทตดิตอ่ธรุกจิดว้ย ไดแ้ก ่ 

Hannover Re, Toa Re, Thai Re Life, Munich Re และ Swiss Re โดยมกีารประกนัตอ่ทั @งความ 

เสี#ยงภัยในชวีติ และดา้นโรครา้ยแรงและสขุภาพ ซึ#งหากความเสี#ยงภัยดงักลา่วไม่กระจุกตวัเกนิไป  

หรอืเป็นทนุประกนัตอ่รายที#ไมไ่ดม้ทีนุสงูมากนัก บรษัิทจะรับความเสี#ยงภัยไวเ้อง  
 

คณุศศธิร ฐติผิกายแกว้ สดัสว่นการประกนัภัยตอ่พจิารณาเฉพาะประเภทสามัญ จะมสีดัสว่น 5% ของจํานวนกรมธรรม,์ 

ผูอํ้านวยการ  2% ของเบี@ยประกนั และ 2% ของทนุประกนั 

ฝ่ายบรหิารความเสี#ยง  
 

คณุพลพัฒน ์  นโยบายธนาคารแหง่ประเทศไทยที#จะเขม้งวดการขายประกนัผ่านธนาคาร จะมผีลกระทบอยา่งไร 

อร่ามเรอืงสกลุ   ตอ่บรษัิท 

ผูถ้อืหุน้ 
 

คณุโชน โสภณพนชิ ธนาคารแหง่ประทศไทยพยายามสง่เสรมิการดแูลลกูคา้หลงัการขายที#ด ีโดยใหค้วามชดัเจน 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ ระหว่างความรับผดิชอบของธนาคารพาณิชยแ์ละบรษัิทประกันชวีติ ประกันวนิาศภัย แต่โดยรวม

ยังคงสง่เสรมิธรุกจินี@ เพราะเป็นรายไดห้ลกัทางหนึ#งของธนาคารพาณิชย ์ 
 

คณุธณัฐ เตชะเลศิ  ภาพยนตรโ์ฆษณาของบรษัิท เพื#อใหต้ระหนักรูใ้นแบรนดยั์งไมด่เีทา่ที#ควรเมื#อเทยีบกบัคูแ่ขง่ไม่ทํา 

ผูถ้อืหุน้ ใหผู้ช้มจดจําแบรนด ์ควรปรับปรุงหรอืพจิารณาเอเจนซี#ใหมเ่พื#อใหโ้ฆษณาออกมามคีณุภาพด ี  
 

คณุสรุยินต ์ จติราภัณฑ ์ บรษัิทมกีารขายกรมธรรมแ์บบ Unit Linked หรอืไม ่

ผูรั้บมอบฉันทะ 
 

คณุเชดิช ู โสภณพนชิ ปัจจบุนัไมม่กีารขายกรมธรรมด์งักลา่ว เนื#องจากเป็นหว่งผูเ้อาประกนัภัยจากความเสี#ยง 
 

ประธานกรรมการ  ของการลงทนุ ซึ#งตลาดทนุในประเทศไทยยังมคีวามผันผวนคอ่นขา้งสงู ทั @งนี@ บรษัิทจะตามดภูาวะ

ในอนาคต เพื#อพจิารณาความเหมาะสมในการเสนอขาย 
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 1 (15/15) 

คณุกฤษฎา อรุณเวช       บรษัิทตั @งเป้าหมายการเตบิโตไวส้งู มาจากสนิคา้ระยะสั @นหรอืไม ่จะมผีลตอ่ความสามารถในการทํา 

ผูรั้บมอบฉันทะ              กําไร และการเตบิโตในปีตอ่ๆ ปี หรอืไม ่
 

คณุโชน  โสภณพนชิ       บรษัิทพยายามจะจัดกลุม่สนิคา้ใหค้รอบคลมุทั @งความตอ้งการของตลาด อตัราผลตอบแทนของ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่    บรษัิทความเสี#ยง รวมทั @งคํานงึถงึคูค่า้ทั @งชอ่งทางธนาคารและตวัแทนประกนัชวีติดว้ย ตลาดเปลี#ยน 

แปลงไป กลยทุธส์นิคา้ตอ้งเปลี#ยนแปลง เพื#อสรา้งความเชื#อมั#นตอ่ลกูคา้ และคูค่า้ รวมทั @งตอ้ง 

พิจารณาความสามรถในการทํากําไรทั @งระยะสั @นและระยะยาวควบคู่ไปกับการรักษาส่วนแบ่ง

การตลาดดว้ย  
 

คณุดาราวรรณ ประกายทพิย ์  เป้าหมายการเตบิโตปี 2557 ในแตล่ะชอ่งทาง  

ผูรั้บมอบฉันทะ 
 

คณุโชน  โสภณพนชิ        เป้าหมายทั @งชอ่งทางตวัแทนและธนาคารเตบิโตใกลเ้คยีงกนั คอื 50% สาํหรับเบี@ยปีแรก 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่  

         

อนึ#ง ระหวา่งการประชมุมผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีน เพื#อเขา้ร่วมประชมุเพิ#มขึ@นโดยมจํีานวนผูถ้อืหุน้ที#มาประชมุดว้ยตนเอง

เพิ#มขึ@นเป็น 168 ราย และผูถ้ือหุน้ที#มอบฉันทะ 358 ราย รวมทั @งหมดเพิ#มขึ@นเป็น 526 ราย นับจํานวนหุ น้ทั @งหมด 

1,065,764,288 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 87.9484 ของจํานวนหุน้ที#จําหน่ายไดท้ั @งหมด 

ไม่มผีูเ้สนอเรื#องอื#นใหท้ี#ประชมุพจิารณาเพิ#มเตมิ ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ที#สละเวลามาร่วมประชมุ และปิด

การประชมุเวลา 11.10 น. 

 

 

 

 

 

                                             

                           (นายเชดิช ู โสภณพนชิ)         (นายเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ) 

                               ประธานกรรมการ                           เลขานุการบรษัิท 

 



 

- 22 - 
 

สิ#งที#สง่มาดว้ย 2 (1/2) 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ มทุน 

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

วนัที   8 สงิหาคม 2557 

 

ขา้พเจา้บรษัิท  กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการ ครั@งที# 5/2557 เมื#อวนัที#  

8 สงิหาคม 2557 ระหวา่งเวลา 09.00  ถงึ 12.00 น. เกี#ยวกบัการเพิ#มทนุ / จัดสรรหุน้เพิ#มทนุดงัตอ่ไปนี@ 

 1.  การเพิ มทนุ 

  ที#ประชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิ#มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจาก 1,220,000,000 บาท เป็น 1,708,000,000 

บาท โดยออกหุน้สามัญ จํานวน 488,000,000 หุน้ มลูคา่ที#ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม  488,000,000 บาท  

 2. การจดัสรรหุน้เพิ มทนุ 

  2.1   รายละเอยีดการจัดสรร  

จดัสรรใหแ้ก ่ จํานวนหุน้ 
อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

ตอ่หุน้ 

(บาท) 

วนั เวลา จอง

ซื�อ และชําระ

เงนิคา่หุน้ 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ 485,059,200 5 : 2 - - 
จา่ยปันผลระหวา่งกาล 

เป็นหุน้ปันผล 

รองรับการปรับอตัรา

การใช สทิธขิอง

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี#

จะซื@อหุ นสามัญของ

บรษัิท 

2,940,800 - - - - 

 

2.2 การดําเนนิการของบรษัิท กรณีที#มเีศษของหุน้     

 บรษัิทจะจา่ยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุน้ 

2.3 จํานวนหุน้คงเหลอืที#ยังมไิดจั้ดสรร     

 จํานวนหุน้ที#เหลอืจากการจัดสรรหุน้ปันผล (ถา้ม)ี จะเสนอขายใหก้องทนุสํารองเลี@ยงชพีของพนักงานบรษัิท  

กรุงเทพประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) ในราคาตามมลูคา่ที#ตราไว ้ 

3. กําหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เพื อขออนุมตักิารเพิ มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ มทนุ 

 กําหนดวนัประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 ในวนัพฤหัสบดทีี# 25 กนัยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอ้ง

ประชมุชั @น 7 สํานักงานใหญ ่บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) เลขที# 23/115-121 รอยัลซติี@อเวนวิ ถนนพระราม 9 

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กําหนดรายชื#อผูถ้อืหุน้ที#มสีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที# 22 สงิหาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื#อตาม 

มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์  โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที# 25 สงิหาคม 2557  

 

 

 

 



 

- 23 - 
 

สิ#งที#สง่มาดว้ย 2 (2/2) 

4. การขออนุญาตเพิ มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ มทนุ ตอ่หนว่ยงานราชการที เกี ยวขอ้ง และเงื อนไข การขออนุญาต

(ถา้ม)ี   

 บรษัิทตอ้งไดรั้บการอนุมัตใินการจ่ายปันผลจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ 

ประกนัภัย  

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพิ มทนุ และการใชเ้งนิทนุในสว่นที เพิ ม 

 เพื#อรองรับการจ่ายปันผลระหวา่งกาลเป็นหุน้ปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช สทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธิ

ที#จะซื@อหุ นสามัญของบรษัิท  

6. ประโยชนท์ี บรษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิ มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ มทนุ 

 เพื#อเพิ#มความแข็งแกร่ง และความมั#นคงของเงนิกองทนุของบรษัิท 

7. ประโยชนท์ี ผูถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิ มทุน/จดัสรรหุน้เพิ มทนุ 

 ผูถ้อืหุน้จะไดป้ระโยชนจ์ากผลประกอบการที#ดขี ึ@นในระยะยาวทั @งในรูปเงนิปันผล และมลูคา่ของหุน้ที#เพิ#มขึ@น  

8. รายละเอยีดอื นใดที จําเป็นสําหรบัผูถ้อืหุน้เพื อใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิ มทุน/จดัสรร

หุน้เพิ มทนุ  

  - ไมม่ ี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนนิการในกรณีที คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิ มทุน/จดัสรรหุน้เพิ มทนุ 

ลําดับ ขั @นตอนการดําเนนิการ วนั เดอืน ปี 

1 กําหนดรายชื#อผูถ้อืหุน้ที#มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้  ครั @งที# 1/2557 22 สงิหาคม 2557 

2 
วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื#อรวบรวมรายชื#อผูถ้อืหุน้ที#มสีทิธเิขา้ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 
ครั @งที# 1/2557 25 สงิหาคม 2557 

3 วนัประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 25 กนัยายน 2557 

4 กําหนดรายชื#อผูถ้อืหุน้ที#มสีทิธใินการรับหุน้ปันผลและเงนิสดปันผล 10 ตลุาคม 2557 

5 วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื#อรวบรวมรายชื#อผูถ้อืหุน้ที#มสีทิธรัิบหุน้ปันผลและเงนิสดปันผล 13 ตลุาคม 2557 

 
 

บรษัิทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี@ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

 

 

  ลายมอืชื#อ  ................................................. 

               (นายเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ) 

                       เลขานุการบรษัิท  
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สิ#งที#สง่มาดว้ย 3 (1/2) 

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะที เกี ยวกบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

 

หมวดที  5  การประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปีภายใน 4 (สี#) เดอืนนับแต่วันสิ@นสดุของ

รอบปีบญัชขีองบรษัิท การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื#นนอกจากที#กลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญ เมื#อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควรหรอืผูถ้อืหุน้ 

รวมกันนับจํานวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ#งในหา้ของจํานวนหุน้ที#จําหน่ายไดท้ั @งหมดหรอืผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 (ยี#สบิ

หา้) คน ซึ#งหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ#งในสบิของจํานวนหุน้ที#จําหน่ายไดท้ั @งหมดจะเขา้ชื#อกันทําหนังสอืขอให ้

คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมื#อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในการที#ขอใหเ้รยีกประชมุไว ้

ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ยในกรณีเชน่นี@คณะกรรมการ ตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 (หนึ#ง) เดอืนนับ

แตว่นัที#ไดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 46. ในการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที#  วัน  เวลา  ระเบยีบวาระการ

ประชุม  และเรื#องที#จะเสนอต่อที#ประชมุ  พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร และจัดสง่ใหผู้ถ้ ือหุน้และนายทะเบยีน

ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพ์ตดิต่อกัน 3 (สาม) 

วนักอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั 

ขอ้ 47. ในการประชมุผูถ้อืหุน้  ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 (ยี#สบิหา้) คน  

หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ#งหนึ#งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั @งหมดและจะตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ#งในสามของจํานวนหุน้

ที#จําหน่ายไดท้ั @งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที#ปรากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครั @งใด เมื#อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ#งชั#วโมงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ#งเขา้

มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที#กําหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอการ

ประชมุเป็นอันระงับไป  ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นั@นมใิชเ่ป็นการประชมุเพราะผูถ้อืหุน้เป็นผูร้อ้งขอใหนั้ดประชมุใหม่และ

ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั@งหลังนี@ไม่บังคับว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้  48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที#ประชมุผูถ้อืหุน้  ในกรณีที#ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที#ประชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัติ

หนา้ที#ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

สามารถปฏบิตัหินา้ที#ได ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึ#งมาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ#งเป็นประธานในที#ประชมุ 

ในการออกเสยีงลงคะแนน  ใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุน้ที#ตนถอือยูโ่ดยถอืวา่ หุน้หนึ#งมหีนึ#งเสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย  เวน้แตผู่ถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  รอ้งขอและที#ประชมุลงมติ

ใหล้งคะแนนเสยีงลับก็ใหล้งคะแนนลับ สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลับนั@นใหเ้ป็นไปตามที#ประธานในที#ประชุม

กําหนด 

ขอ้ 49. มตขิองที#ประชมุผูถ้อืหุน้นั@นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี@ 

49.1 ในกรณีปกต ิใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ#งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั 

ใหป้ระธานในที#ประชมุออกเสยีงเพิ#มขึ@นเสยีงหนึ#งเป็นเสยีงชี@ขาด  

49.2 ในกรณีดงัตอ่ไปนี@ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจํานวนเสยีงทั @งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ#งมา 

 ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั @งหมดหรอืบางสว่นที#สาํคัญใหแ้กบ่คุคลอื#น 

(ข) การซื@อหรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอื#นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท       
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(ค) การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสัญญาเกี#ยวกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททั @งหมดหรอืบางส่วนที#สําคัญ การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื#นเขา้จัดการธุรกจิของบรษัิทหรอืการรวมกจิการกับบคุคลอื#น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะ

แบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ#มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ#มทนุ  การลดทุน  การออกหุน้กู ้ หรอืหุน้กูช้นดิแปรสภาพเป็นหุน้สามัญได ้การออกหุน้บรุมิสทิธ ิ 

หรือหุน้บุริมสทิธิชนิดแปรสภาพเป็นหุน้สามัญได ้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื#นตามบทบัญญัตขิอง

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ การออกใบสาํคญัแสดงสทิธใินการจองซื@อหุน้ทกุชนดิ 

(ฉ) การควบ  หรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้ 50. กจิการอนัที#ประชมุสามัญประจําปีพงึกระทํามดีงันี@ 

50.1 พจิารณารายงานของคณะกรรมการที#เสนอตอ่ที#ประชมุแสดงถงึผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปีที# 

            ผา่นมา 

50.2 พจิารณาและอนุมัตงิบดลุ และบญัชกํีาไรขาดทนุ 

50.3 พจิารณาจัดสรรเงนิกําไร 

50.4 เลอืกตั @งกรรมการแทนกรรมการที#ออกตามวาระ 

50.5 เลอืกตั @งผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัช ี

50.6 กจิการอื#นๆ 
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เง ื อนไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ 

และการออกเสยีงลงคะแนน 

 

1.  การมอบฉนัทะ 

 กรณีผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถพจิารณามอบฉันทะใหบ้คุคลอื#นหรอืจะมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื#อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที#ประชมุผูถ้อืหุน้แทนก็ได ้โดยบรษัิทได ้

จัดสง่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. หรอืแบบ ค. ตามที#กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดกํ้าหนดไว ้(สิ#งที#สง่มา

ดว้ย 6)  

 ทั @งนี@ ในกรณีที#ผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั @งใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดแูลหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดท้ั @งแบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบหนึ#งแบบใดก็ได ้สาํหรับผูถ้อื

หุน้นอกจากนั@นสามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบหนึ#งแบบใดเทา่นั@น โดยบรษัิทไดจั้ดสง่

หนังสอืหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมนี@ หรือสามารถ Download ไดท้ี# 

Website : www.bangkoklife.com  

1. การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.1 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน    

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน เพื#อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

1.2 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนังสอืมอบฉันทะ และลงลายมอืชื#อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ

ฉันทะใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

1.3 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งนําหนังสอืมอบฉันทะไปยื#นตอ่เจา้หนา้ที#ของบรษัิท ณ สถานที#ประชมุกอ่นผูรั้บมอบ

ฉันทะจะเขา้ประชมุ 

1.4 ผูถ้อืหุน้ทั#วไปใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบข. แบบหนึ#งแบบใดเทา่นั@น 

2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

ผูม้อบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะในการประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยระบชุื#อและรายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะ คอื ดร.ศริ ิการเจรญิด ี 

ตําแหนง่ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการลงทุน อายุ 66 ปี  อยู่บา้นเลขที   44/2 หมู่ท ี  6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 10160 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนังสอืมอบฉันทะและลงลายมือชื#อ      

ผูม้อบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกจิ ตอบรับ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ตอ้งผนึกตรา

ไปรษณียากร มายัง 

 

   เลขานุการบรษัิท  

   บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  

   เลขที# 23/115-121 รอยัลซติี@อเวนวิ  ถนนพระราม 9  

   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  

   กรุงเทพมหานคร 10310    
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กอ่นวนัประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ หรอืนํามามอบตอ่กรรมการ หรอืบคุคลที#กรรมการแตง่ตั @งกอ่นเริ#มการประชมุ       

เพื#อบรษัิทจะสามารถดําเนนิการตามความประสงคข์องทา่นตอ่ไป 

 

2.  การลงทะเบยีนและการแสดงเอกสารกอ่นเขา้ประชุม 

บริษัทจะเริ#มตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกตอ้งของเอกสารสําหรับการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ และเปิดรับ

ลงทะเบยีน ตั @งแตเ่วลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุชั @น 7 สํานักงานใหญ่ บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 

เลขที# 23/115-121 รอยัลซติี@อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที#สถานที#จัด

ประชมุที#ไดแ้นบมาพรอ้มนี@ (สิ#งที#สง่มาดว้ย 7)   

 ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี@ ในการลงทะเบยีนกอ่นเขา้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) 

 

1. ผูถ้อืหุน้ที เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที#สว่นราชการออกใหซ้ึ#งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้อืหุน้

และยังไม่หมดอายุ เชน่ บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี# หรือหนังสอืเดนิทาง กรณีที#มกีารเปลี#ยนชื#อ

หรอืชื#อสกลุใหย้ื#นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ#งที#ส่งมาดว้ย 6) เลือกแบบใดแบบหนึ#ง ซึ#งกรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมอืชื#อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. สําเนาภาพถ่ายเอกสารที#สว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1  ขา้งตน้

และผูม้อบฉันทะไดล้งลายมอืชื#อรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3. เอกสารที#สว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

2. ผูถ้อืหุน้ที เป็นนติบิุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

1. เอกสารที#สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2. สําเนาภาพถ่ายหนังสอืรับรองจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึ#งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิตบิุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซึ#งเป็นผูเ้ขา้ประชมุมอํีานาจกระทําการ

แทนนติบิคุคลซึ#งเป็นผูถ้อืหุน้  

2.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

1. หนังสอืมอบฉันทะ (สิ#งที#สง่มาดว้ย 6) เลอืกแบบใดแบบหนึ#ง ซึ#งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืชื#อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ  พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

2. สาํเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึ#งรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  โดย

ผูแ้ทนนติบิคุคล  และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึ#งลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ

มอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึ#งเป็นผูถ้อืหุน้ 

3. เอกสารที#สว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
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3. ผูถ้อืหุน้ซึ งมไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนติบิุคคลที จดัต ั�งข ึ�นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้ังคับกับผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ขา้ประชุมซึ#งมไิดม้ี

สญัชาตไิทย หรอืซึ#งเป็นนติบิคุคลที#จัดตั @งขึ@นตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ดงัตอ่ไปนี@ 

3.1 หนังสอืรับรองการเป็นนติบิคุคลนั@นอาจจะเป็นเอกสารที#ออกโดยสว่นราชการของประเทศที#นติบิคุคลนั@น 

ตั @งอยู่หรือโดยเจา้หนา้ที#ของนิตบิุคคลนั@นก็ได ้ทั @งนี@ จะตอ้งมีรายละเอียดเกี#ยวกับชื#อนิตบิุคคล ผูม้ี

อํานาจลงลายมอืชื#อผูกพันนิตบิุคคลและเงื#อนไขหรอืขอ้จํากัดอํานาจในการลงลายมอืชื#อ  รวมถงึที#ตั @ง

สาํนักงานใหญ ่

3.2 เอกสารที#มไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาไทยจะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทน

นติบิคุคลนั@นรับรองความถกูตอ้งของคําแปล 

  

3.  การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนนเสยีง 

 ประธานที#ประชมุจะแจง้วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสยีงใหท้ี#ประชมุทราบกอ่นเขา้สูว่าระ

การประชมุ 

 

1. การออกเสยีงลงคะแนน 

1.1 การออกเสยีงลงคะแนนใหนั้บหนึ#งหุน้เป็นหนึ#งเสยีง เวน้แต่กฎหมายจะกําหนดเป็นอย่างอื#น ถา้คะแนน

เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานมเีสยีงชี@ขาดอกีเสยีงหนึ#งตา่งหาก  

1.2 การออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกเสยีงได ้หรอืไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนบางสว่นได ้

1.3 การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานจะสอบถามที#ประชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดคัดคา้น หรอืงด

ออกเสยีง โปรดยกมอืขึ@น 

1.4 ผูถ้อืหุน้ที#มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุแทนและใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตาม

ความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ตามที#ผูถ้ ือหุน้ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนั@น บริษัทจะนําการออกเสยีง

ลงคะแนนตามที# ผูถ้อืหุน้ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทกึรวบรวมไวล้่วงหนา้ ในขณะที#

ผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง 

2.1 การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในที#ประชมุ และของ 

ผูถ้อืหุน้ที#มอบฉันทะใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะที#บรษัิทบันทกึไวล้ว่งหนา้ในขณะที#ผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบยีน

เขา้ประชมุ ที#ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง มาหักออกจากจํานวนหุน้ทั @งหมดของผูท้ี#มาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2.2 ประธาน จะแจง้ใหท้ี#ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลังจากการออกเสยีงลงคะแนน

ในแต่ละวาระสิ@นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง และคดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 
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รายชื อกรรมการอสิระที ไดร้บัการเสนอชื อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

กรณีผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้

 

ชื อ - นามสกลุ  ดร.ศริ ิ การเจรญิด ี อาย ุ    66  ปี   สญัชาต ิ    ไทย  

 

ที อยู ่   เลขที#  44/2 หมูท่ี# 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 

ตําแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทั    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, กรรมการอสิระ,  

    กรรมการบรหิาร, กรรมการลงทนุ 

 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2518 ปรญิญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, 

 Monash University, Australia 

พ.ศ. 2515 ปรญิญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia 

พ.ศ. 2513 ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia   

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

พ.ศ. 2550  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู, สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที# 5/2550 

พ.ศ. 2548  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที# 6/2548 

พ.ศ. 2548  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที# 60/2548 

พ.ศ. 2546  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที# 4/2546 

พ.ศ. 2535  หลกัสตูร Advanced Management Program, รุ่นที# 113/2538, Harvard Business School 
 

ประสบการณ์ทํางานในปจัจุบนั   

ส.ค. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการลงทนุ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2542 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั คณะกรรมการกํากับการบรหิารความเสี#ยง, ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี#ยวกับการปรับปรุงระบบการเงนิและงบประมาณ   

   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาพจิารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกจิการ 

   บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพจิารณาผลตอบแทน  

   บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน) 
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พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั คณะกรรมการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลง และประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ  (รายสาขา) 

   สาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวสิาหกจิ กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพจิารณาผลตอบแทนและประธานคณะกรรมการการลงทนุ   

   บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชั#น จํากดั 

พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน    

  บรษัิท โพสต ์พับลชิชงิ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท นํ@ามันพชืไทย จํากดั (มหาชน) 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั  - ไมม่ ี- 

 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2556 - คณะกรรมการบรษัิท   6/6 

    - คณะกรรมการบรหิาร   11/12 

    - คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 4/4 

    - คณะกรรมการลงทนุ    3/4 

 

การมสีว่นไดเ้สยีในระเบยีบวาระการประชุม      ไมม่ ี 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมอบฉนัทะ 

 

 หากท่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ

บรษัิท โดยขอ้มูลกรรมการอสิระปรากฏตามสิ#งที#แนบมาดว้ย 5 หรอื แต่งตั @งบุคคลอื#นใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงในที#

ประชมุแทน โดยผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ#งใน 3 แบบดงันี@ 

 

1. แบบ ก. (เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบทั#วไป) 

2. แบบ ข. (เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที#กําหนดรายการตา่งๆ ที#จะมอบฉันทะที#ละเอยีดชดัเจนตายตัว) 

3. แบบ ค. (เป็นแบบที#ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั @งใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้) 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 

(เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบทั#วไป) 

 

       เขยีนที#....................................................................... 

       วนัที# ........... เดอืน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาต.ิ........................... อยูบ่า้นเลขที#................... 

ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวดั........................รหัสไปรษณีย.์............ 

  (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   กรุงเทพประกนัชวีติ   จํากดั   (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จํานวนทั @งสิ@นรวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสยีง  ดงันี@ 

  หุน้สามัญ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ.................................................เสยีง 

       หุน้บรุมิสทิธ.ิ........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ................................................เสยีง 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้    

       (1) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที#........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

             (2) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขที#........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

              (3) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บา้นเลขที#........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

คนหนึ#งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื#อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 ในวันพฤหัสบดทีี# 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชมุชั @น 7 สํานักงานใหญ ่

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) เลขที# 23/115-121 รอยัลซติี@อเวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  หรอืที#จะพงึเลื#อนไปในวนั เวลา และสถานที#อื#นดว้ย 

กจิการใดที#ผูรั้บมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนั@น ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ  

 

  ลงชื#อ ..........................……............................... ผูม้อบฉันทะ 

                      ( .............................………...................…... )  

 

      ลงชื#อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

      ลงชื#อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

ลงชื#อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. ) 

 

 

หมายเหต ุ ผูถ้อืหุน้ที#มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสยีง 

 

อากร
แสตมป์   

 

20 บาท 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ข. 

(เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที#กําหนดรายการตา่งๆ ที#จะมอบฉันทะที#ละเอยีดชดัเจนตายตวั) 

       

       เขยีนที#....................................................................... 

       วนัที# ........... เดอืน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาต.ิ........................... อยูบ่า้นเลขที#................... 

ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวดั........................รหัสไปรษณีย.์............ 

  (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   กรุงเทพประกนัชวีติ   จํากดั   (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จํานวนทั @งสิ@นรวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสยีง  ดงันี@ 

  หุน้สามัญ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ.................................................เสยีง 

       หุน้บรุมิสทิธ.ิ........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ................................................เสยีง 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้    

       (1) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที#........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

             (2) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขที#........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

              (3) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บา้นเลขที#........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

คนหนึ#งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื#อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 ในวันพฤหัสบดทีี# 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ  หอ้งประชมุชั @น 7 สํานักงานใหญ ่

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) เลขที# 23/115-121 รอยัลซติี@อเวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  หรอืที#จะพงึเลื#อนไปในวนั เวลา และสถานที#อื#นดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั@งนี@ ดงันี@ 

วาระที  1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง  

 

วาระที  2  พจิารณาอนุมตักิารจา่ยปนัผลระหวา่งกาลเป็นหุน้สามญัและเงนิสด 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที  3  พจิารณาอนุมตักิารเพิ มทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร  

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  

 

 

อากร
แสตมป์   
20 บาท 
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หนา้ 2 ของจํานวน  3 หนา้ 

วาระที  4  พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที  5  พจิารณาเรื องอื นๆ (ถา้ม)ี 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

      (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที#ไมเ่ป็นไปตามที#ระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี@ ใหถ้อืวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนั@นไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

  (6)  ในกรณีที#ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือใน

กรณีที#ที#ประชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื#องใดนอกเหนือจากเรื#องที#ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที#มกีารแกไ้ขเปลี#ยนแปลง

หรอืเพิ#มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

 กจิการใดที#ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที#ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที#ขา้พเจา้ระบุใน

หนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

 

 

  ลงชื#อ ..........................……............................... ผูม้อบฉันทะ 

                      ( .............................………...................…... )  

 

      ลงชื#อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

      ลงชื#อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

ลงชื#อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. ) 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถ้ือหุน้ที#มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน     

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ในกรณีที#มวีาระที#จะตอ้งพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที#ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ#มเตมิไดใ้นใบ

ประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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หนา้ 3 ของจํานวน  3 หนา้ 

ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้  

ครั @งที# 1/2557 ในวันพฤหัสบดทีี# 25 กันยายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชมุชั @น 7 สํานักงานใหญ่  บรษัิท กรุงเทพ

ประกันชีว ิต  จํากัด (มหาชน) เลขที#  23/115-121 รอยัลซิตี@อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื#อนไปในวนั เวลา และสถานที#อื#นดว้ย      

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ค. 

(เป็นแบบที#ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั @งให ้

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้) 

 

เขยีนที#....................................................................... 

       วนัที# ........... เดอืน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาต.ิ........................... อยูบ่า้นเลขที#................... 

ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวดั........................รหัสไปรษณีย.์............ 

ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.......................................................................... 

ซึ#งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   กรุงเทพประกนัชวีติ   จํากดั   (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จํานวนทั @งสิ@นรวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสยีง  ดงันี@ 

  หุน้สามัญ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ.................................................เสยีง 

       หุน้บรุมิสทิธ.ิ........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ................................................เสยีง 

 (2) ขอมอบฉันทะให ้    

       (1) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที#........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

      (2) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที#........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

คนหนึ#งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื#อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั @งที# 1/2557 ในวันพฤหัสบดทีี# 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.  หอ้งประชมุชั @น 7 สาํนักงานใหญ่ บรษัิท 

กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) เลขที# 23/115-121 รอยัลซิตี@อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร หรอืที#จะพงึเลื#อนไปในวนั เวลา และสถานที#อื#นดว้ย  

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั@งนี@ ดงันี@ 

� มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ทั @งหมดที#ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

� มอบฉันทะบางสว่น คอื 

   �  หุน้สามัญ.……………………..…..หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้........................เสยีง 

   �  หุน้บรุมิสทิธ ิ……………....…..…หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้........................ เสยีง 

          รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ั @งหมด ............................................... เสยีง 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั@งนี@ ดงันี@ 

วาระที  1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

วาระที  2  พจิารณาอนุมตักิารจา่ยปนัผลระหวา่งกาลเป็นหุน้สามญัและเงนิสด 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

อากร
แสตมป์   

20 บาท 
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หนา้ 2  ของจํานวน  3 หนา้ 

วาระที  3  พจิารณาอนุมตักิารเพิ มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 วาระที  4  พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

วาระที  5  พจิารณาเรื องอื นๆ (ถา้ม)ี 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที#ไม่เป็นไปตามที#ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี@  ใหถ้อืวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนั@นไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 (6)  ในกรณีที#ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณี

ที#ที#ประชมุมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื#องใดนอกเหนือจากเรื#องที#ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที#มกีารแกไ้ขเปลี#ยนแปลงหรือ

เพิ#มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

 กจิการใดที#ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที#ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที#ขา้พเจา้ระบุใน

หนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

 

  ลงชื#อ ..........................……............................... ผูม้อบฉันทะ 

                      ( .............................………...................…... )  

 

      ลงชื#อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

      ลงชื#อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

ลงชื#อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. ) 

หมายเหต ุ
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี@ใชเ้ฉพาะกรณีที#ผูถ้อืหุน้ที#ปรากฏชื#อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั @งใหค้ัส

โตเดยีน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้เทา่นั@น 
2. หลกัฐานที#ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 
 (1)   หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนนิการลงทนุในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
 (2)   หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
3. ผูถ้ือหุน้ที#มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน     

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
4. ในกรณีที#มวีาระที#จะตอ้งพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที#ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ#มเตมิไดใ้นใบ

ประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
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หนา้ 3  ของจํานวน  3 หนา้ 

ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ค. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้   

ครั @งที# 1/2557ในวันพฤหัสบดทีี# 25 กันยายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชมุชั @น 7 สํานักงานใหญ่  บรษัิท กรุงเทพ

ประกันชีว ิต จํากัด (มหาชน)  เลขที# 23/115-121 รอยัลซิตี@อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื#อนไปในวนั เวลา และสถานที#อื#นดว้ย      

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที#เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี@ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 
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