สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
1.
2.
3.
4.
5.

สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ประวัติกรรมกำรที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และคำนิยำมกรรมกำรอิสระ
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในกำรเข้ ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ
และกำรออกเสียงลงคะแนน
6. รำยชื่อกรรมกำรอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. แผนที่สถำนที่จดั ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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หน้ า
11
33
40
42
47
50
52
63

ที่ BLA 6/2560
22 มีนำคม 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรี ยน

ท่ำนผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
CD-Rom รำยงำนประจำปี 2559
ประวัติกรรมกำรที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และคำนิยำมกรรมกำรอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในกำรเข้ ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน
รำยชื่อกรรมกำรอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
แผนที่สถำนที่จดั ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ซองบริ กำรไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้ ว ยคณะกรรมกำรบริ ษั ท กรุ งเทพประกัน ชี วิต จำกัด (มหำชน) มี ม ติ ให้ เรี ยกประชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2560 ใน
วันพฤหัสบดีท่ ี 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สานั กงานใหญ่ บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ
ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2559 โดย
ได้ มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และจัดส่งให้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.bangkoklife.com) และบริ ษัทไม่ได้ รับข้ อเสนอให้ ทำกำรแก้ ไข
รำยงำนกำรประชุมแต่อย่ำงใด
ความเห็นคณะกรรมการ: ได้ มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมไว้ อย่ำงถูกต้ อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ปรำกฏตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1)
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: บริ ษัทได้ สรุ ปผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึง่ เกิดขึ ้นในรอบ
ปี 2559 โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น รั บ ทรำบผลกำรด ำเนิ น งำน และกำร
เปลีย่ นแปลงที่สำคัญ ซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ทังนี
้ ้โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom
(ปรำกฏตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 2)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัต ถุป ระสงค์ และเหตุ ผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญัติ บริ ษัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม) มำตรำ 112 ซึง่ กำหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท ทีไ่ ด้ ผำ่ นกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559 ซึง่ ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรตวจสอบและลงนำม
รับรองโดย นำงนงลักษณ์ พุ่มน้ อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 จำกบริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด แล้ ว
โดยสรุปสำระสำคัญได้ ดงั นี ้
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ
หน่วย : ล้ ำนบำท

รำยกำร

ปี 2559
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ปี 2558
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

สินทรัพย์ลงทุน

272,358

272,402

240,804

240,813

สินทรัพย์รวม

282,356

282,359

249,576

249,576

เงินสำรองประกันชีวิต

243,099

243,099

207,308

207,308

หนี ้สินรวม

249,027

249,018

222,585

222,579

ส่วนของเจ้ ำของ

33,329

33,341

26,990

26,998

เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ สทุ ธิ

42,281

42,281

44,175

44,175

รำยได้ จำกกำรลงทุน

10,632

10,632

10,171

10,171

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรรับประกัน

47,640

47,634

48,587

48,581

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำเนินงำน

1,778

1,751

2,054

2,048

กำไรสุทธิ

5,100

5,122

4,108

4,112

3.00

3.00

2.41

2.42

กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน
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ทังนี
้ ้ รำยละเอียดงบกำรเงินมีในรำยงำนประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom (ปรำกฏตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 2)
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หลังหัก
ภำษี เงินได้ นิติบุคคล แต่จะต้ องไม่มียอดขำดทุนสะสม และ/หรื อมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินงำนปกติ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยในปี 2559 บริ ษัทมีกำไรสุทธิ ทงสิ
ั ้ ้นจำนวน 5,112 ล้ ำนบำท หรื อ 3.00 บำทต่อหุ้น ซึ่ง
บริ ษัทได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท รวมเป็ นเงิน 546 ล้ ำนบำท
ความเห็นคณะกรรมการ: บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
มำตรำ 116 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 56 ซึ่งกำหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไว้ เป็ นทุนสำรองจนกว่ำจะมี
ทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้บริ ษัทมีทนุ สำรองตำมกฎหมำยครบร้ อยละ 10 ของทุนชำระ
แล้ วจึงไม่จำเป็ นต้ องตังส
้ ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมในปี 2559 นี ้
นอกจำกนี ้เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนในงวดวันที่
1 กรกฎำคม 2559 - 31 ธันวำคม 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.43 บำท โดยให้ จ่ำยจำกกำไรสะสม ซึง่ เสียภำษี
เงินได้ นิติบคุ คลในอัตรำร้ อยละ 25 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำนวน 546 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำหุ้น
ละ 0.32 บำท รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลจ่ ำ ยส ำหรั บ ผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี 2559 ในอัต รำหุ้ นละ 0.75 บำท โดยมี
รำยละเอียดข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลดังนี ้
ข้ อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้ ำนบำท)
5,112
2. กำไรต่อหุ้น (บำท:หุ้น)
3.00
3. จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 (ล้ ำนหุ้น)
1,706
4. เงินปั นผล (บำท:หุ้น)
0.75*
- เงินปั นผลระหว่ำงกำล
0.32
- เงินปั นผลงวดสุดท้ ำย
0.43*
5. รวมเป็ นเงินจ่ำยปั นผลทังสิ
้ ้น (ล้ ำนบำท)
1,280**
6. อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ (ร้ อยละ)
25.04

ปี 2558
4,108
2.41
1,704
0.64
0.32
0.32
1,089
26.51

(อัตรำกำรจ่ำยปั นผลเป็ นตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท)

หมำยเหตุ : * มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญ
ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิจำ่ ยเงินปั นผลงวดสุดท้ ำยในอัตรำหุ้นละ 0.43 บำท
** ประมำณกำรโดยใช้ จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ทัง้ นี จ้ ำนวนเงินปั นผลในงวดสุด ท้ ำยนี จ้ ะขึน้ อยู่กับ
จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในกำรรับเงินปั นผลในวัน พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภำคม 2560 และ
อำจจะมีกำรใช้ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทในวันที่ 31 มีนำคม 2560
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ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลจะกระทำได้ เมื่อได้ รับ ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ และส่งเสริ มกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 ซึง่ กำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุก
ครัง้ กำหนดให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งตำมวำระในอัตรำ 1 ใน 3 หรื อจำนวนที่ใกล้ ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทังหมด
้
โดยในปี นี ้มีกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 4 ท่ำน คือ
1)
2)
3)
4)

นำยสุนทร อรุณำนนท์ชยั
รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
นำยประพันธ์ อัศวอำรี
นำงประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำร

เพื่อเป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี บริ ษัทได้ ประกำศบนเว็ปไซต์ของบริ ษัท เพื่อเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุ คคล เพื่อรับ
กำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใด
เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร ดังนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้
ดำเนิน กำรสรรหำ และเห็ น ว่ำกรรมกำรทัง้ 4 ท่ำน เป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิ มี ควำมรู้ และมีป ระสบกำรณ์ รวมทัง้ ผลกำร
ปฎิบตั ิงำนในตำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรชุด ย่อยของบริ ษัทในระยะที่ผ่ำนมำมีผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี จึงเห็นควร
เสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมกำรที
้
่ ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ 4 ท่ำน กลับ
เข้ ำดำรงตำแหน่งสืบต่ออีกวำระหนึง่
ทังนี
้ ้ นำยสุนทร อรุณำนนท์ชยั รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และ นำยประพันธ์ อัศวอำรี ซึง่ ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรอีกหนึ่งวำระ นัน้ ทุกท่ำนมี คุณ สมบัติ ที่จะด ำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท
กำหนด โดยมีเฉพำะ นำยสุนทร อรุ ณำนนท์ชยั ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเกินกว่ำ 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจำกเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจเป็ นอย่ำงดี
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 2560 พิจำรณำแต่งตังกรรมกำรทั
้
งหมดที
้
่ได้ นำเสนอมำข้ ำงต้ น
เนื่องด้ วยมีควำมเห็นว่ำ กรรมกำรทัง้ 4 ท่ำน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535
และข้ อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ และเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มีควำมระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นไปตำมกฎหมำย
นอกจำกนี เ้ ห็ น ชอบว่ ำ นำยสุน ทร อรุ ณ ำนนท์ ชัย รศ. ด ำรงค์ ทวี แ สงสกุ ล ไทย และ นำยประพัน ธ์ อัศ วอำรี
มีคณ
ุ สมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระ ถึงแม้ ว่ำ นำยสุนทร อรุณำนนท์ชยั จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
เกินกว่ำ 9 ปี โดยในระหว่ำงกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระนัน้ ทัง้ 3 ท่ำน ได้ แสดงควำมเห็นได้ อย่ำงเป็ นอิสระจำก
ฝ่ ำยบริ หำรและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
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ทังนี
้ ้ ประวัติ และประสบกำรณ์กำรทำงำนของกรรมกำรที่ได้ รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำวข้ ำงต้ นปรำกฏตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3
อีกทังบริ
้ ษัทได้ กำหนดหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และคำนิยำมกรรมกำรอิสระ ปรำกฏตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
วัต ถุป ระสงค์ และเหตุ ผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญัติ บริ ษัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ) มำตรำ 90 และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 44 ก ำหนดให้ ที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อหุ้น เป็ นผู้อ นุมัติ ค่ำ ตอบแทน
กรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ พิจำรณำกลัน่ กรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย โดย
ได้ พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงกำร
ขยำยตัว ทำงธุ ร กิ จ และกำรเติ บ โตทำงผลก ำไรของบริ ษั ท ส ำหรั บ ปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทน ได้ พิจำรณำและเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทน
กรรมกำร ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บำท (สิบหกล้ ำนเจ็ดแสนบำท) ซึง่ เท่ำกับปี ที่ผำ่ นมำ โดยมีรำยละเอียดประกอบ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ดังนี ้
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ำบำเหน็จ (กรรมกำรทุกท่ำน)
เบี ้ยประชุม (ต่อกำรประชุม 1 ครัง้ )
- คณะกรรมกำรบริ ษัท
(กรรมกำรทุกท่ำน)
- คณะกรรมกำรชุดย่อย
(เฉพำะกรรมกำรที่เข้ ำประชุม)
สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ปี 2560
N/A

ปี 2559
6,300,000 บำท

40,000 บำท / ท่ำน

40,000 บำท / ท่ำน

40,000 บำท / ท่ำน

40,000 บำท / ท่ำน

-ไม่มี-

-ไม่มี-

16,700,000 บำท

รวม

วงเงินที่
ขออนุมตั ิ
16,700,000

วงเงิน
ใช้ จริง
15,940,000

หมำยเหตุ
1) ค่ำบำเหน็จกรรมกำรบริษัท ค่ำเบี ้ยประชุมทุกชุด ประธำนกรรมกำรแต่ละคณะได้ รับในอัตรำ 2 เท่ำ
2) กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัทจะไม่ได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร

โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลในปี 2559 ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนประจำปี 2559 หน้ ำ 85
ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริ ษัทไม่ได้ รับค่ำตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทได้ มีกำรสนับสนุน
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรให้ สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยจัดให้ มีกรมธรรม์ประกัน ภัยควำม
รับผิดของกรรมกำร (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำย
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2560 ภำยใน
วงเงินไม่เกิน 16,700,000 บำท (สิบหกล้ ำนเจ็ดแสนบำท) ซึง่ เท่ำกับปี ที่ผำ่ นมำ
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
วัต ถุป ระสงค์ และเหตุ ผ ล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญัติ บริ ษัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม) มำตรำ 120 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 50 กำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจำปี ให้ พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเข้ ำใจ
และประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ควำมชำนำญในวิชำชีพ ควำมเป็ นอิสระและเป็ นกลำงของผู้สอบ
บัญชี และเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จำกเดิม คือ
บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีจำก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด ซึง่ จะเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สำหรับปี 2560 ซึง่ ประกอบด้ วย BLA Insurance Broker Co.,LTD และ Bangkok Life
Assurance (Cambodia) PLC. โดยมีรำยชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อ
1. นำยชวำลำ เทียนประเสริ ฐกิจ
2. นำยเพิม่ ศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์
3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
4. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอำนวยชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4301
3427
3356
6638

ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นปี ที่
1
1
1
1

ทังนี
้ ้ กำหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ ำงต้ น เป็ นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัทได้
และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ให้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ
จำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริ ษัททำหน้ ำที่ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัทแทน
อนึ่ง ผู้สอบบัญ ชี ไม่มีควำมสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษั ท/ผู้บริ หำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัท โดยกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็ นเงิน 1,800,000
บำท (หนึง่ ล้ ำนแปดแสนบำท) ซึง่ ลดลงร้ อยละ 25 จำกจำนวนค่ำตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2559
รายการ
ค่ าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี
ค่ำสอบทำนงบไตรมำส(3 ไตรมำส)
กำรจัดประเภทในงบใหม่
TFRS4

2560 (บาท)

2559 (บาท)

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด

(บริ ษัท สำนักงำน
อีวำย จำกัด)

1,800,000
1,200,000
600,000
-8-

2,415,000
1,000,000
600,000
365,000
450,000

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

-615,000
+200,000
0
-365,000
-450,000

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

-25.47
+20.00
0
-100.00
-100.00

นอกจำกค่ำ สอบบัญ ชี แ ล้ ว บริ ษั ท ใช้ บ ริ ก ำรอื่ น ๆ จำก บริ ษั ท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัท สุ ไชยยศ ที่ ป รึ ก ษำ จ ำกัด โดยมี
ค่ำใช้ จ่ำย ดังนี ้
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
รายการ
2560 (บาท)
2559 (บาท)
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด

ค่ าบริการอื่น (Non-Audit fee)
ค่ำตรวจสอบและสอบทำนรำยกำร ดำรง
เงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง

(บริ ษัท สำนักงำน
อีวำย จำกัด)

(บาท)

(ร้ อยละ)

2,400,000
1,400,000

2,730,000
1,730,000

-330,000
-330,000

-12.09
-12.09

1,000,000

1,000,000

0

0

(Risk-Based Capital)
ค่ำสอบทำนมูลค่ำของบริษัทที่คำนวณตำม
วิธีคณิตศำสตร์ ประกันภัย

(Embedded value)
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งพิจำรณำ
กลัน่ กรองคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถื อหุ้นพิจำรณำ
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คือ นำยชวำลำ เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 4301 และ/หรื อ นำยเพิ่มศักดิ์
วงศ์พชั รปกรณ์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3427 และ/หรื อ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3356
และ/หรื อ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญ ชี อนุญ ำตเลขที่ 6638 จำก บริ ษั ท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่
ปรึ กษำ จำกัด และเห็น ควรเสนอที่ ประชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้ นพิ จำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำสอบบัญ ชี ต ำมรำยละเอี ยดที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอ โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ทและคณะกรรมกำรตรวจสอบเชื่อมั่นว่ำ ผู้สอบบัญ ชี จะ
สำมำรถทำงบกำรเงินของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ได้ ทนั ตำมกำหนดเวลำ
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ ำร่ วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนำคม
2560 และให้ รวบรวมรำยชื่อ ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
หุ้นในวันศุกร์ ที่ 17 มีนำคม 2560
จึงขอเรี ยนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้น โปรดเข้ ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น โดยพร้ อมเพรี ยงกัน อนึง่ หำกท่ำน
ไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง โปรดแต่งตัง้ บุคคลอื่นหรื อกรรมกำรอิสระของบริ ษัท เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ท่ำนสำมำรถดู
รำยละเอียดประวัติกรรมกำรอิสระที่ได้ รับมอบหมำยให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
ครัง้ นี ้ (ปรำกฏตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 7)
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บริ ษัทได้ แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.(ซึ่งปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วย 8) โดยเลือกแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึง่ กรอกรำยละเอียดพร้ อมลงลำยมือชื่อของท่ำนผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมแนบหลักฐำนประกอบ และ
ส่ งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัท ล่ วงหน้ าก่ อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้ จัดซองบริ การไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ มำเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกด้ วยแล้ ว (เพื่อควำมสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 1 วัน)
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยเสนำะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)
เลขำนุกำรบริ ษัท
โดยคำสัง่ คณะกรรมกำร
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2777 8672 โทรสำร: 0 2777 8680
หมำยเหตุ : บริ ษัทได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ฉบับนี ้ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
www.bangkoklife.com
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (1/22)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
วันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2559 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
เริ่มการประชุม 9.10 น.
เลขำนุกำรบริ ษัท กล่ำวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร ผู้สอบบัญชี และผู้ร่วม
สังเกตกำรณ์ประชุมและกำรนับคะแนน ตลอดจนชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุม
โดยกำรเปิ ดคลิปเสียง มีรำยละเอียดดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
คุณเชิดชู โสภณพนิช
2.
3.

คุณสุนทร อรุณำนนท์ชยั
ดร. ศิริ กำรเจริญดี

4.

คุณประพันธ์ อัศวอำรี

5.

คุณคมคำย ธูสรำนนท์

6.

รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

7.
8.

คุณรัชนี นพเมือง
คุณทำเคชิ ฟูกดู ะ

9.
10.
11.
12.

คุณยูอิชิ ฮอนด้ ำ
คุณคำซึฮเิ ดะ โทดะ
คุณพจณี คงคำลัย
คุณประไพวรรณ ลิมทรง

ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/
ประธำนกรรมกำรลงทุน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/
กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรลงทุน/กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรลงทุน/
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี/
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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13.
14.

คุณสำวิตรี รมยะรูป
คุณโชน โสภณพนิช

กรรมกำร
กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรลงทุน/
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. คุณเสนำะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
ผู้ชว่ ยผู้จดั กำรใหญ่อำวุโส สำยกำรลงทุน
และเลขำนุกำรบริษัท
2. คุณเรื องศักดิ์ ปั ญญำบดีกลุ
ผู้ชว่ ยผู้จดั กำรใหญ่อำวุโส สำยกำรตลำด
3. คุณสุจินดำ เลิศเกียรติมงคล
ผู้อำนวยกำรอำวุโส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. คุณจำรุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม
ผู้อำนวยกำรอำวุโส สำยบัญชีและกำรเงิน
5. คุณอรนุช สำรำญฤทธิ์
ผู้อำนวยกำร สำยประกันชีวิต
6. คุณคมศร ชลสุวรรณวัฒน์
ผู้อำนวยกำรอำวุโส สำนักกฎหมำย
7. คุณสุภำภรณ์ ทิพย์ฝัน้
ผู้อำนวยกำรสำนักกำกับกำรปฏิบตั งิ ำน
ผู้สอบบัญชีบริษัท
1. คุณนงลักษณ์ พุม่ น้ อย

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

ผู้ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมและการนับคะแนน
1. คุณเลิศศักดิ์ สุธรรมพร
ที่ปรึกษำกฎหมำย
สำนักงำนกฎหมำยคนึง แอนด์ พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด
2. คุณศิริพร ขัตตพงษ์
ตัวแทนอำสำพิทกั ษ์สิทธิ สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คาชีแ้ จงวิธีปฏิบัตใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุม
1. กำรประชุมจะพิจำรณำเรื่ องตำมลำดับระเบียบวำระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้ อมูลใน แต่ละวำระ
และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถำมก่อน แล้ วจึ งจะให้ มีกำรลงมติสำหรับวำระนันๆ
้ กรณีที่ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องกำรซักถำมก่อนหรื อแสดงควำมเห็น ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยกมือและแจ้ งชื่อ นำมสกุล ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะให้ แจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมำให้ ที่ประชุมทรำบด้ วยทุกครัง้
2. ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนมีเสียงชี ้ขำดอีกเสียงหนึ่ง
ต่ำงหำก
3. กำรออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกเสียงได้ หรื อไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนบำงส่วนได้
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4. ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ มี ค วำมประสงค์ จ ะงดออกเสี ย งในวำระใดในกำรประชุม ให้ ผู้ถื อ หุ้น กำ
เครื่ องหมำยถูกลงในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง จำกนันจะมี
้
เจ้ ำหน้ ำที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมำ
คำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวำระ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงดังกล่ำวนัน้ หัก
ออกจำกจำนวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ ำร่ วมประชุมและถื อว่ำคะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนที่เห็นด้ วยในวำระนันๆ
้ ทังนี
้ ้
หำกไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นคัดค้ ำน หรื อแสดงควำมเห็นเป็ นอย่ำงอื่นให้ ถือว่ำที่ประชุมเห็นชอบ
5. สำหรับวำระกำรพิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตังกรรมกำร
้
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ ำร่วมประชุม ทัง้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีควำมประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกำ
เครื่ องหมำยถูกลงในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง จำกนันจะมี
้
เจ้ ำหน้ ำที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน
เพื่อนำมำคำนวณคะแนนเสียงว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงเป็ นจำนวนเท่ำใด สำหรับผู้รับ
มอบฉันทะที่ไม่ได้ รับบัตรลงมติตงแต่
ั ้ ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ มติดงั กล่ำวจะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะปรำกฏที่หน้ ำจอเพื่อแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ
เลขำนุกำรบริ ษัท รำยงำนว่ำสำหรับวำระกำรประชุม บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย เสนอระเบียบ
วำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทเป็ นกำรล่วงหน้ ำระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2558 จนถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 โดยแจ้ งผ่ำนระบบข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ และประกำศบนเว็ปไซต์ของบริษัท
ปรำกฏว่ำไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดเสนอเรื่ อง หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร และได้ สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเข้ ำประชุมด้ วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
รวมทังสิ
้ ้น

130 รำย นับจำนวนหุ้นได้
102,025,270 หุ้น
521 รำย นับจำนวนหุ้นได้
1,326,069,563 หุ้น
651 รำย รวมจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้น 1,428,094,833 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 83.7968 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
1,704,235,820 หุ้น จึงครบเป็ นองค์ประชุม
ตำมข้ อบังคับของบริ ษัท และเรี ยนเชิญ คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธำนกรรมกำรบริ ษัท ทำหน้ ำที่ประธำนในที่ประชุม
และขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่ องตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
ประธำนฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยบริ ษัท
ได้ จัด ส่ง สำเนำรำยงำนกำรประชุม ดังกล่ำวให้ ผ้ ูถื อหุ้น พิ จ ำรณำล่วงหน้ ำพร้ อมหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม แล้ ว จำกนัน้
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรำกฏว่ำไม่มีคำถำม จึงเสนอที่ประชุม
พิจำรณำและลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,428,090,813 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- งดออกเสียง
28,060 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง 1,428,118,873 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2558
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยโชน โสภณพนิช กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ เป็ นผู้รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
รำยได้ จำกกำรขำยปี 2558 บริ ษัทมีผลงำนเบี ้ยรับรวม 44,840 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อนหน้ ำ 13.5% ผล
สืบเนื่องจำกแบบประกันประเภทต่ำงๆ ที่จำหน่ำย เน้ นแบบประกันคุ้มครองระยะยำว และมีกำรชำระเบี ้ยหลำยปี เพื่อ
สร้ ำงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในระยะยำว ซึง่ ผลกำรดำเนินกำรสอดคล้ องกับกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดที่วำงไว้ เบี ้ยรับปี แรก
ไม่รวมเบี ้ยชำระครัง้ เดียว มีอัตรำเติบโตถึง 80.7% มีเบี ้ยรับ 9,083 ล้ ำนบำท ด้ ำนเบี ้ยชำระครัง้ เดียว ลดลง 67.6%
เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ คิดเป็ นเบี ้ยรับที่ 4,544 ล้ ำนบำท รวมเบี ้ยปี แรกและเบี ้ยชำระครัง้ เดียวมีจำนวน 13,627 ล้ ำน
บำท เติบโตลดลง 28.5% ด้ ำนเบี ้ยรับปี ต่อมีจำนวน 31,213 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำเติบโตลดลง 4.7% และมีอตั รำ
กำรเก็บเบี ้ยที่ 82.9%เบี ้ยรับปี ต่อลดลง โดยผลจำกจำนวนกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี ้ยมีจำนวนสูง เบี ้ยประกันรับ
รวมส่วนใหญ่มำจำกช่องทำงธนำคำรคิดเป็ นสัดส่วน 65.3% ช่องทำงตัวแทนและช่องทำงอื่นๆ มีสดั ส่วน 31.9% และ
2.9% ตำมลำดับ
ในด้ ำนส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ปี 2558 บริ ษัทมีส่วนแบ่งของเบี ้ยประกันภัยรับรวมที่ 8.3% อยู่ในอันดับที่
6 ของธุรกิจ และเบี ้ยรับปี แรกรวมชำระเบี ้ยครัง้ เดียวมีสว่ นแบ่งตลำด 7.9% อยูใ่ นอันดับที่ 6 ของธุรกิจ เช่นกัน
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ในด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยปี 2558 ภำพรวมค่ำใช้ จ่ำยบริ ษั ทสำมำรถบริ หำรค่ำใช้ จ่ำยได้ อย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
จำนวนเงินสำรองประกันชีวิตที่เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน มีจำนวน 29,874 ล้ ำนบำท ลดลง 26.8% และคิดเป็ น 67.6% ของ
เบี ้ยรับสุทธิ ลดลงจำกปี 2557 ที่มีสัดส่วน 79.8% สำเหตุหลักมำจำกกำรปรับสมมุติฐำนในกำรคำนวณเงินสำรอง
รวมถึงแบบประกันใหม่สว่ นใหญ่เป็ นแบบชำระเบี ้ยหลำยปี ซึง่ มีภำระเงินสำรองต่ำกว่ำปี ก่อนหน้ ำ
สำหรับค่ำใช้ จ่ำยสินไหมและผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ มีจำนวน 15,390 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 24.3%
จำกปี ก่ อ นหน้ ำ และคิด เป็ น 34.8% ของเบี ย้ รับ สุท ธิ ซึ่ง สูง กว่ำปี ก่ อ นหน้ ำที่ มี ค่ำใช้ จ่ำย 24.2% ของเบี ย้ รับ สุท ธิ
อัตรำส่วนที่สงู ขึ ้น ปั จจัยหลักมำจำกผลประโยชน์จำ่ ยตำมกรมธรรม์ 14,150 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 27.5% ซึง่ ส่วนใหญ่มำ
จำกกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำเวนคืนกรมธรรม์ที่สูงขึ ้นมำกกว่ำ 60% ในขณะที่ค่ำใช้ จ่ำยสินไหมมีจำนวน 1,240 ล้ ำนบำท
ลดลง 3.7% จำกปี 2557
ค่ำใช้ จ่ำยในเรื่ องค่ำจ้ ำงและค่ำบำเหน็จ ทัง้ หมดมีจำนวน 3,318 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำ 5.5%
คิดเป็ นสัดส่วนของเบี ้ยรับประกันสุทธิเท่ำกับ 7.5% เหตุหลักที่ทำให้ ค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้น ทังที
้ ่เบี ้ยรับลดลงจำกปี 2557
คือ แบบประกันที่จำหน่ำยได้ ในปี 2558 ส่วนใหญ่ มีอัตรำค่ำตอบแทนสูง และสูงกว่ำแบบชำระครัง้ เดียวที่เป็ นแบบ
ประกันหลักที่จำหน่ำยในปี 2557 โดยค่ำใช้ จ่ำยส่งเสริ มกำรขำยมีจำนวน 436 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ที่แล้ ว 40.3%
และค่ำจ้ ำงและบำเหน็จ มีจำนวน 2,850 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ที่แล้ ว 1.6% ด้ ำนค่ำใช้ จำ่ ยในกำรรับประกันภัยอื่น มี
จำนวน 33 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ที่แล้ ว 13.8%
ทำงด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยในกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ปี 2558 มี จ ำนวน 2,173 ล้ ำนบำท เพิ่ ม ขึน้ 7.1% เมื่ อ
พิจำรณำค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนต่อเบี ้ยประกันรับสุทธิเพิ่มขึ ้นเป็ น 4.9 % จำก 4.0% ในปี ที่แล้ ว ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้น
จำกภำษีเงินลงทุน และค่ำใช้ จำ่ ยด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
บริ ษัทมีจำนวนสินทรัพย์ทงสิ
ั ้ น้ 249,577 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 15.8% โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ เป็ นสินทรัพย์
ลงทุนมีจำนวน 240,813 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 15.4%
ทำงด้ ำนเงินสำรองประกันชีวิตและส่วนของผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีเงินสำรองประกันชีวิต 207,308 ล้ ำนบำท
เพิ่ม ขึ ้นจำกปี 2557 จำนวน 29,874 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึน้ 16.8% ขณะที่มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 26,998
ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2557 เป็ นจำนวน 1,419 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำเพิ่ม 5.5%
กำรลงทุนส่วนใหญ่ยงั คงให้ น ้ำหนักกับเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ ทังจำกภำครั
้
ฐ และเอกชนที่มีอนั ดับควำม
น่ำเชื่อถือสูง อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทได้ มีกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนตำมสภำวะตลำด โดยลดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำร
ทุนขณะเดียวกันได้ เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และกำรลงทุนด้ ำนอื่นๆ
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รำยได้ จ ำกกำรลงทุน ในปี 2558 มี อัต รำกำรเติบ โตเพิ่ ม ขึน้ 9.9% เพิ่ ม ขึน้ จำก 10,326 ล้ ำนบำท เป็ น
11,351 ล้ ำนบำท ซึ่งรำยได้ จำกกำรลงทุนประกอบด้ วย ดอกเบี ้ย 9,057 ล้ ำนบำท เติบโต 15.4% ในขณะที่รำยได้ กำไร
จำกกำรซื อ้ และขำยหลักทรัพ ย์ มี จำนวน 1,180 ล้ ำนบำท ลดลง 22.1% ด้ ำนผลตอบแทนจำกเงินปั นผลเติบ โตที่
15.8% มีมลู ค่ำเท่ำกับ 1,114 ล้ ำนบำท มีอตั รำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอยู่ที่ 5.03%
กำไรสุทธิของบริ ษัทปี 2558 มีจำนวน 4,113 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ที่แล้ วจำนวน 1,461 ล้ ำนบำท หรื อ
เพิ่มขึน้ 55.1% ถึงแม้ ว่ำเบีย้ รับรวมน้ อยกว่ำปี 2557 ที่ 13.5% ทัง้ นีเ้ นื่ องจำก ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยลดลง
โดยเฉพำะเงินสำรองประกันชีวิตที่ ลดลงกว่ำ 26.8% หรื อกว่ำหมื่ นล้ ำนบำท รวมถึงบริ ษัทมี รำยได้ จ ำกกำรลงทุน
เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำ
กำไรเบ็ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ปี 2558 ลดลงจำกปี ที่ แ ล้ ว 32.9% โดยมี มูล ค่ำ 2,560 ล้ ำนบำท และมี กำไร
เบ็ดเสร็จต่อรำยได้ 4.7% กำไรเบ็ดเสร็จลดลงเนื่องจำกกำรวัดมูลค่ำกำไร (ขำดทุน) ที่อ้ำงอิงรำคำตลำดของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขำยมีมลู ค่ำลดลง
ในแง่ของมูลค่ำของบริ ษัทและกำรรับประกันรำยใหม่ในปี 2558 บริ ษัทยังคงพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
ทำกำไร และมูลค่ำของผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีมลู ค่ำ EV เท่ำกับ 51,240 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ที่แล้ ว 7.2% คิด
เป็ นมูลค่ำต่อหุ้น 30.07 บำท ในส่วนของ Value of New Business มีมูลค่ำเท่ำกับ 1,441 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ที่
แล้ ว 26.1% คิดเป็ นมูลค่ำต่อหุ้น 0.85 บำท
ณ สิน้ ปี 2558 บริ ษั ทมี ควำมเพี ย งพอของเงิ น กองทุน อยู่ที่ 310% ซึ่ง สูงกว่ำเกณฑ์ ที่ ส ำนัก งำน คปภ.
กำหนดไว้ ที่ 140% ลดลงจำกปี 2557 ที่มี CAR 409% สำเหตุหลักที่ CAR ลดลง ผลกระทบหลักมำจำก กำรปรับ
เกณฑ์กำรพิจำรณำของทำง คปภ.ในเรื่ องกำรพิจำรณำกำหนด credit rating ของตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ รวมถึงกำร
เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง นอกจำกนี ้ อัตรำดอกเบี ้ยที่ต่ำ ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน
บริ ษัท มี กำรเสริ ม สร้ ำงภำพลักษณ์ องค์กรอย่ำงต่อเนื่ องตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้ นมำ โดยเน้ นยำ้ จุดเด่น ที่
แตกต่ำงจำกบริ ษัทอื่นๆ ในกำรเป็ นผู้นำด้ ำนกำรวำงแผนกำรเงินรอบด้ ำนที่ม่งุ เน้ นกำรสร้ ำงฐำนะและหลักประกันเพื่อ
ชีวิตที่ มั่น คงและมี ควำมสุขมำกกว่ำให้ กับครอบครัวคนไทย บริ ษั ทได้ มุ่งเน้ น กำรพัฒ นำควำมรู้ และคุณ ภำพกำร
ให้ บริ กำรของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรยกระดับตัวแทนก้ ำวสู่
กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน เพื่อให้ บริ กำรในกำรวำงแผนกำรเงินรอบด้ ำนแก่ ลกู ค้ ำทัว่ ประเทศ พร้ อมกันนี ้บริ ษัทให้
ควำมสำคัญกับกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับช่วงสูงวัย และผู้ต้อง กำรควำมคุ้มครองด้ ำนสุขภำพมำกขึ ้นในปี ที่ผ่ำน
มำ
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ด้ ำนระบบกำรดำเนินงำนและกำรจัดกำร บริษัทยังคงมุง่ มัน่ ดำเนินนโยบำยขยำยกำรบริ กำรจำกสำนักงำน
ใหญ่ไปสู่สำขำต่ำงๆ ทัว่ ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็ น กำรออกกรมธรรม์ กำรบริ กำรด้ ำนกรมธรรม์ กำรเรี ยกร้ องสินไหม เป็ น
ต้ น ควบคู่ไปกับกำรบริ หำรงำนคุณ ภำพตำมมำตรฐำนสำกล โดยปี 2558 ที่ผ่ำนมำ สำขำบริ ษัทได้ ผ่ำนกำรรับรอง
คุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 ได้ ครบทุกสำขำ ด้ ำนบริ กำร บริ ษัทยังได้ ขยำยช่องทำงกำรให้ บริ กำรด้ ำนต่ำงๆ
เพิ่ม เติม ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับรำงวัลประกำศเกี ยรติคุณ ศูนย์ รับเรื่ องและแก้ ไขปั ญ หำให้ ผ้ ูบริ โภคดีเด่น จำก สคบ.
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่2
นอกจำกที่บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนให้ กบั องค์กรแล้ ว บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญ
กับกำรเสริ มสร้ ำงชีวิตที่มีควำมสุข ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ สนับสนุนกิจกรรม ด้ วยโครงกำรเพื่อสังคมและ
สร้ ำงควำมสัมพันธ์กบั ชุมชน ครอบคลุมทัง้ 6 ด้ ำน ได้ แก่ กำรให้ ควำมรู้ด้ำนวำงแผนกำรเงิน กำรส่งเสริ มสุขภำพและ
กีฬำ กำรสนับสนุนกำรศึกษำ กำรดูแลสุขภำพผู้สงู อำยุ กำรส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย และกำรดูแลด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดทังปี
้ เพื่อชีวิตที่มีควำมสุขรอบด้ ำนของทุกคนในสังคมไทย
จำกควำมมุ่งมัน่ พัฒ นำองค์กรและกำรบริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2558 บริ ษัทได้ รับกำรยกย่องผ่ำนกำร
ได้ รับรำงวัลและกำรรับรองต่ำงๆ ที่สะท้ อนถึงคุณภำพและมำตรฐำนกำรดำเนินธุรกิจ แสดงได้ ดงั ต่อไปนี ้
• บริษัทประกันภัยที่มีกำรบริหำรงำนดีเด่น ประจำปี 2557 อันดับ 3
• Thailand’s Top Corporate Brands 2015 จำกผลงำนวิจัย “กำรประเมิ นค่ำและจัดอันดับแบรนด์
องค์กรในประเทศไทย” ซึ่งเป็ นงำนวิจยั ที่ได้ รับรำงวัลผลงำนวิจยั ดีเด่นจำกคณะกรรมกำรสภำวิจัย
แห่งชำติ(วช.)ประจำปี 2557
• ศูนย์รับเรื่ องและแก้ ไขปั ญหำผู้บริ โภคดีเด่นประจำปี 2558 (Call Center) จำกสำนักคณะ กรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.)
• กำรประเมิ น คุณ ภำพจัด กำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น (Annual General Meeting, AGM) ประจ ำปี
2558 โดยได้ รับกำรประเมินคุณภำพด้ วย 100 คะแนนเต็ม ระดับ “ดีเลิศ+สมควรเป็ นตัวอย่ำง” เป็ นปี
ที่สอง จำกสมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สมำคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
• กำรจัดอันดับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, CG
rating) ปี 2558 ในระดับ “4 ดำว” เป็ นปี ที่ 3 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
• กำรรับรองระบบมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 หรื อ กำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรควำมมัน่ คง
ปลอดภัย สำรสนเทศ (Information security management systems (ISMS)) จำกบริ ษั ท บูโร เว
อริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด
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•

“ESG 100” 1 ใน 100 บริ ษัทจดทะเบียนที่มีควำมโดดเด่นในกำรดำเนินธุรกิจด้ ำนสิ่งแวดล้ อมสังคม
และธรรมำภิบำล (Environmental, Social and Governance: ESG)

สำหรับแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจในปี 2559 บริ ษัทให้ ควำมสำคัญ กับสินค้ ำในกลุ่มประกันสุขภำพและ
บำนำญเพิ่มขึ ้น และให้ ควำมสำคัญกับกำรเสริมสร้ ำงควำมมัน่ คงทำงกำรเงินให้ ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ยัง
เน้ นกำรสร้ ำงหลักประกันควบคูก่ ับ กำรสร้ ำงฐำนะ โดยบริ ษัทมุ่งเน้ นในกำรพัฒนำคุณภำพตัวแทนประกันชีวิตและที่
ปรึ กษำกำรเงินเพื่อรองรับกลุ่มเป้ำหมำยได้ มำกขึ ้น รวมถึงกำรสร้ ำงสัมพันธ์ ที่ดีกับพันธมิตรและลูกค้ ำ ด้ ำนช่องทำง
กำรพัฒนำช่องทำงที่มีอยู่ และสร้ ำงช่องทำงใหม่ เน้ นกำรเปิ ดตลำดในรูปแบบใหม่ๆ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อรับมือ
กับลูกค้ ำในยุคดิจิตอล พร้ อมสร้ ำงสุขคืนสูส่ งั คม ผ่ำนกิจกรรมเพื่อสังคมทัง้ 6 ด้ ำน ดังได้ กล่ำวข้ ำงต้ นอย่ำงต่อเนื่อง
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
(คุณกิตชิ ยั เตชะงำมเลิศ)

สำเหตุที่อตั รำกำรทำกำไรของบริษัทผันผวน และมีแนวโน้ มลดต่ำลงในระยะ 2-3
ปี ที่ผำ่ นมำ

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

ในระยะที่ผ่ำนมำภำวะอัตรำดอกเบี ้ยมีกำรปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลให้
บริ ษัทมีภำระค่ำใช้ จ่ำยเงินสำรองประกันชีวิตทำงบัญชีที่เพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม
สินทรัพย์ของบริ ษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็ นตรำสำรหนี ้ระยะยำว ถูกจัดกลุ่มกำรบันทึก
บัญ ชีให้ อยู่ในประเภทถื อจนครบอำยุ จึงไม่ได้ ถูกปรับมูลค่ำให้ เพิ่มขึน้ ตำมกำร
ลดลงของดอกเบี ้ย จึงทำให้ งบกำไรขำดทุนทำงบัญชีผนั ผวน และไม่ไ ด้ สะท้ อน
ควำมสำมำรถกำรทำกำไรที่แท้ จริง

ผู้ถือหุ้น
(คุณกิตชิ ยั เตชะงำมเลิศ)

สำเหตุที่คำ่ ใช้ จำ่ ยส่งเสริมกำรขำยเพิ่มขึ ้นในขณะที่เบี ้ยประกันรับลดลง

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

ค่ำใช้ จ่ำยส่งเสริ ม กำรขำยขึน้ อยู่กับประเภทของสินค้ ำที่ ขำยด้ วย สินค้ ำที่ เน้ น
ควำมคุ้มครองระยะยำวซึง่ มีควำมสำมำรถทำกำไรที่ดี บริษัทก็จะจัดงบประมำณ
ส่งเสริ ม กำรขำยที่สูงกว่ำสินค้ ำสะสมทรัพย์ระยะสัน้ ในขณะที่เบี ้ยประกันของ
สิน ค้ ำสะสมทรัพ ย์ ระยะสัน้ จะสูงกว่ำ ในปี 2558 บริ ษัท มี กำรขำยสินค้ ำสะสม
ทรัพย์ระยะยำว และสินค้ ำที่เน้ นควำมคุ้มครองในสัดส่วนที่มำกกว่ำปี 2557 จึง
ทำให้ สดั ส่วนค่ำใช้ จำ่ ยส่งเสริมกำรขำยเพิ่มขึ ้น
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ผู้ถือหุ้น
(คุณกิตชิ ยั เตชะงำมเลิศ)

สำเหตุที่คำ่ ใช้ จำ่ ยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์เพิ่มขึ ้นมำกในปี 2558 และเป็ น
สำเหตุที่สว่ นแบ่งกำรตลำดของเรำลดลงหรื อไม่

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

ค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ ส่วนใหญ่จะเป็ นเงินจ่ำยคืนตำมเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ ซึ่งจะเพิ่มขึ ้นตำมขนำดธุรกิจที่เคยขำยไว้ ในอดีตและยังมีผลบังคับมำ
จนถึงปั จจุบนั นอกจำกนี ้ ในปี 2558 มีค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกรมธรรม์ ที่ถูกเวนคืน
สูง กว่ำปกติ ซึ่ง ส่วนหนึ่ง เป็ นไปตำมภำวะเศรษฐกิ จ โดยตัวเลขภำพรวมของ
อุต สำหกรรม ก็ สัง เกตได้ ถึ งกำรเวนคื น ที่ สูง ขึน้ เช่น กัน ส ำหรับ ในเรื่ องสัด ส่ว น
กำรตลำดที่ลดลงนัน้ ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จำ่ ยผลประโยชน์ตำม
กรมธรรม์ แต่ขึ ้นอยู่กับลักษณะสินค้ ำที่ขำยและกลยุทธ์ของบริ ษัท โดยในระยะที่
ผ่ำนมำบริ ษัทไม่ได้ มุ่งเน้ นแต่เพียงกำรเพิ่มสัดส่วนกำรตลำด แต่พยำยำมรักษำ
สมดุลระหว่ำงสัดส่วนกำรตลำด กับกำรขำยสินค้ ำที่ มีควำมสำมำรถทำกำไรที่
เหมำะสม

ผู้ถือหุ้น
(คุณกิตชิ ยั เตชะงำมเลิศ)

นโยบำยในกำรให้ ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มยอดขำยผ่ำนช่องทำงตัวแทน

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

บริ ษัทตระหนักดีถึงปั ญหำควำมไม่สมดุลระหว่ำงช่องทำงกำรจำหน่ำยหลัก และ
พยำยำมพัฒ นำช่องทำงกำรขำยผ่ำนตัวแทนมืออำชีพอยู่ตลอดเวลำ โดยไม่ได้
เน้ นเพียงปริ มำณ แต่ให้ ควำมสำคัญกับคุณภำพของตัวแทน ซึ่งจะเน้ นกำรขำย
สินค้ ำที่มีควำมคุ้มครอง หรื อสัญญำพิเศษเพิ่มเติม

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2558
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (10/22)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยสุนทร อรุ ณำนนท์ชัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจำรณำอนุมตั งิ บกำรเงินประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เสนอให้ ที่ป ระชุม พิ จ ำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ประจ ำปี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2558 ซึ่งได้ ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท
ส ำนัก งำน อี วำย จ ำกัด ได้ ต รวจสอบและลงนำมรั บ รองแล้ ว โดยได้ แ สดงควำมเห็ น อย่ ำงไม่ มี เงื่ อ นไข ส ำหรั บ
รำยละเอียดของงบกำรเงิน ประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินหน้ ำ 121 ถึง 194 ของ
รำยงำนประจำปี ของบริษัท
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี ้
ตัวแทนผู้พิทกั ษ์ สิทธิ์ฯ
(คุณศิริพร ขัตตพงษ์ )

ขอรำยละเอียดรำยกำรเจ้ ำหนี ้ตำมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำและแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และเบี ย้ ประกันภัยที่ ได้ รับเงินแล้ วแต่กรมธรรม์ ยังไม่อนุมัติ ตำม
ข้ อมูลในรำยงำนประจำปี หน้ ำ 170

ผู้บริหำรสำยบัญชีและกำรเงิน ชี ้แจงว่ำเจ้ ำหนีต้ ำมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำและแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
(คุณจำรุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม) เป็ นรำยกำรที่บริ ษัททำสัญญำป้องกัน ควำมเสี่ยงค่ำเงินจำกกำรลงทุนในตรำสำร
หนี ้ที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ซึ่งในปี 2558 มีจำนวนเพิ่มขึ ้นตำมกำรลงทุนตรำ
สำรหนีต้ ่ำงประเทศที่มีจำนวนมำกขึ ้น สำหรับเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับเงินแล้ วแต่
กรมธรรม์ยงั ไม่อนุมตั ิ เกิดจำกกรมธรรม์ที่บริ ษัทได้ รับเบี ้ยประกันเข้ ำมำแล้ วแต่อยู่
ระหว่ำงขบวนกำรพิจำรณำรับประกัน ในอนำคตอำจจะอนุมตั ิและออกกรมธรรม์
หรื ออำจจะยกเลิกก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลกำรพิจำรณำรับประกันภัย
มติท่ ปี ระชุม

ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบกำรเงิน
ประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริ ษั ท และนำงนงลักษณ์ พุ่ม น้ อย ผู้ส อบบัญ ชี รับอนุญ ำต เลขทะเบียน 4172 จำกบริ ษั ท
ส ำนัก งำน อี วำย จ ำกัด ได้ ต รวจสอบและลงนำมรั บ รองแล้ ว โดยได้ แสดงควำมเห็ น อย่ำงไม่มี
เงื่อนไข ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,485,663,450 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- งดออกเสียง
28,060 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง 1,485,691,510 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (11/22)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2558
ประธำนฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลัง
หักภำษี โดยคณะกรรมกำรได้ พิจำรณำแล้ ว เห็นควรพิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนในงวด
วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 - 31 ธันวำคม 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท โดยให้ จ่ำยจำกกำไรสะสม ซึ่ง
เสียภำษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตรำร้ อยละ 25 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท รวม
เป็ นเงินจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำลทังสิ
้ ้น 544 ล้ ำนบำท ดังนันบริ
้ ษัทจะจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี
2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.64 บำท คิดเป็ นเงินจำนวนทังสิ
้ ้น 1,089 ล้ ำนบำท โดยกำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม 2559 โดยจะปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวัน ศุกร์ ที่ 13 พฤษภำคม
2559 ทังนี
้ ้กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะกระทำได้ เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ำกนำยทะเบียน
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีคำถำม จึง
เสนอที่ประชุมพิจำรณำและลงมติอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผล ประจำปี 2558
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั จิ ำ่ ยเงินปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนินงำนในงวดวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 - 31 ธันวำคม 2558
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท โดยให้ จ่ำยจำกกำไรสะสม ซึ่งเสียภำษี เงินได้ นิติบุคคลใน
อัตรำร้ อยละ 25 ทังนี
้ ้ บริษัทได้ จำ่ ยเงินปั นผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท
รวมเป็ นเงินจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำลทังสิ
้ ้น 544 ล้ ำนบำท ดังนัน้ บริ ษัทจะจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผล
กำรดำเนินงำนประจำปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.64 บำท คิดเป็ นเงิน
จำนวนทังสิ
้ ้น 1,089 ล้ ำนบำท โดยกำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภำคม 2559
โดยจะปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภำคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,485,716,850 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- งดออกเสียง
28,060 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง 1,485,744,910 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (12/22)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำงรัชนี นพเมือง กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นผู้รำยงำนต่อที่
ประชุม เพื่อพิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตังกรรมกำร
้
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 กำหนดให้
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ต้ องให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 หรื อจำนวนที่ใกล้ ที่สุดกับสัดส่วน 1
ใน 3 โดยในปี นี ้กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งมี 4 ท่ำน คือ
1) นำยศิริ กำรเจริญดี
2) นำงคมคำย ธูสรำนนท์
3) นำงสำวพจณี คงคำลัย
4) นำยทำเคชิ ฟูกดู ะ

กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรลงทุน
กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง,
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ,
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

เพื่อเป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี บริ ษัทได้ ประกำศบนเว็ปไซต์ของบริ ษัท เพื่อเชิ ญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร ดังนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนได้ ดำเนินกำรสรรหำ โดยคัดเลือกจำกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในหลำกหลำยอำชีพ
รวมทังผลกำรปฏิ
้
บตั ิงำนในตำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรชุด ย่อยของบริ ษัทในระยะที่ผ่ำนมำและเห็นควรเสนอที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น แต่งตังกรรมกำรที
้
่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ 3 ท่ำน ได้ แก่
1) นำยศิริ กำรเจริญดี
2) นำงคมคำย ธูสรำนนท์
3) นำงสำวพจณี คงคำลัย

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งสืบต่ออีกวำระหนึง่
สำหรับนำยทำเคชิ ฟูกูดะ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทน ได้ พิจำรณำและเห็นสมควร
แต่งตังนำยมำซำฮิ
้
โระ เคโนะ เข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรแทน
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (13/22)

นอกจำกนีเ้ นื่องจำก นำยชัย โสภณพนิช ขอลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 17 มีนำคม
2559 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ พิจำรณำและเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ นำยพนัส ธีรวณิชย์กลุ
เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทน
คุ ณ มำซำฮิ โ ระ เคโนะ ปั จจุ บั น ด ำรงต ำแหน่ ง Deputy General Manager, International Planning &
Operations Department โดยหลังจำกจบกำรศึกษำด้ ำนกฎหมำย จำก Sophia University ได้ เริ่ ม งำนกับ Nippon
Life Insurance ซึ่งเป็ นบริ ษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศญี่ ปนุ่ รับผิดชอบงำนด้ ำนต่ำงๆ มำกว่ำ 20 ปี รวมถึง
งำนฝ่ ำยวำงแผนกำรตลำด และเคยเป็ นผู้จดั กำรสำขำ ดูแลงำนขำยของตัวแทนประกันชีวิตในพื ้นที่
คุณ พนัส ธี รวณิ ชย์ กุล ปั จ จุบันดำรงตำแหน่งประธำนคณะผู้บริ หำร และเป็ นกรรมกำร บริ ษัท กรุ งเทพ
ประกันภัย จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ในธุรกิจประกันภัย โดยเฉพำะกำรประกัน
วินำศภัยมำอย่ำงยำวนำน ท่ำนสำเร็ จกำรศึกษำบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต จำกจุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย และผ่ำน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ซึง่ จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ประธำนฯ ชี ้แจงที่ประชุมว่ำ สำหรับวำระกำรแต่งตังกรรมกำร
้
เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำลของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่เข้ ำร่ วมประชุม ทัง้ ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
(คุณกิตชิ ยั เตชะงำมเลิศ)

ให้ ข้อเสนอแนะว่ำบริ ษัทควรพิจำรณำอำยุกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระ
สูงสุดที่ 2 วำระเท่ำนัน้ เพื่อที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงอิสระโดยแท้ จริง ซึง่ เป็ น
แนวทำงที่สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทยแนะนำด้ วย

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

กล่ำวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และรับไว้ พิจำรณำ

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำยศิริ กำรเจริญดี กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,426,265,810 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9202
- ไม่เห็นด้ วย
1,139,440 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0798
- งดออกเสียง
931,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง 1,428,336,450 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (14/22)

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำงคมคำย ธูสรำนนท์ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,428,203,150 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
- ไม่เห็นด้ วย
2,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
- งดออกเสียง
132,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง 1,428,337,450 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำงสำวพจณี คงคำลัย กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,428,203,150 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
- ไม่เห็นด้ วย
2,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
- งดออกเสียง
132,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง 1,428,337,450 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำยมำซำฮิโระ เคโนะ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,428,005,870 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9867
- ไม่เห็นด้ วย
189,380 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0133
- งดออกเสียง
132,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง 1,428,327,450 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำยพนัส ธีรวณิชย์กลุ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,428,193,570 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9998
- ไม่เห็นด้ วย
2,380 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0002
- งดออกเสียง
130,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง 1,428,326,750 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (15/22)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559
ประธำนฯ มอบหมำยให้ ดร.ศิริ กำรเจริ ญ ดี ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผู้
เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจำรณำอนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2559 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แถลงว่ำ เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 กำหนดให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำร นัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ำตอบแทนได้ พิ จ ำรณำกลั่น กรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลกำไรของบริ ษัท สำหรับปี 2559 คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ พิจำรณำและเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ในวงเงิ น ไม่เกิ น 16,700,000 บำท (สิ บ หกล้ ำนเจ็ ด แสนบำท) ซึ่ง เท่ำกับ ปี ที่ ผ่ำนมำ โดยมี
รำยละเอียดประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร ดังนี ้
รายการ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)

ปี 2559
วงเงินที่เสนอ
16,700,000

ปี 2558
วงเงินที่เสนอ
จ่ ายจริง
16,700,000
15,140,000

โดยได้ แบ่งค่ำตอบแทนเป็ นค่ำเบี ้ยประชุม และค่ำบำเหน็จกรรมกำร ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
1) ค่ำเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 40,000 บำทต่อคน ประธำนกรรมกำรแต่ละคณะได้ รับในอัตรำ 2 เท่ำ
2) ค่ำบำเหน็จ โดยกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรตำมควำมเหมำะสม
3) กรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร และ/หรื อพนักงำนของบริษัทจะไม่ได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร
ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริ ษัทไม่ได้ รับค่ำตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทได้ มี
กำรสนับสนุนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรให้ สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยจัดให้ มีกรมธรรม์
ประกัน ภั ย ควำมรั บ ผิ ด ของกรรมกำร (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริ ษั ท เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบ
ค่ำใช้ จำ่ ย
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่ มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีคำถำม จึง
เสนอที่ประชุมพิจำรณำและลงมติอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2559
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (16/22)

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีม ติ
อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2559 ภำยในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้ ำนบำท ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,485,904,372 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9965
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- งดออกเสียง
52,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0035
รวมจำนวนผู้ออกเสียง 1,485,956,672 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยสุนทร อรุณำนนท์ชยั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แถลงว่ำ เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ
120 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 50 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบ
บัญชีนนั ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 โดยได้ พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเข้ ำใจและมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ควำมชำนำญในวิชำชีพ ควำมเป็ นอิสระและเป็ น
กลำงของผู้สอบบัญ ชี และเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีจำก บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยมีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
1. นำงนงลักษณ์ พุม่ น้ อย
2. นำงสำวสมใจ คุณปสุต
3. นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4172
4499
4951

ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นปี ที่
2
2
2

ทังนี
้ ้ กำหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ ำงต้ น เป็ นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ของบริ ษัทได้ และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญ ชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ให้ บริ ษัท สำนักงำน อีวำย
จำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ทำหน้ ำที่ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัทแทน อนึง่ ผู้สอบบัญชีไม่มีควำมสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงมี
ควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท โดยกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2559
เป็ นเงิน 2,415,000 บำท (สองล้ ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นห้ ำพันบำท) ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำนวน 815,000 บำท หรื อเพิ่มขึ ้นในจำนวน
ร้ อยละ 51 จำกจำนวนค่ำตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2558 เนื่องจำกในปี 2559 จะมีภำระงำนตรวจสอบมำกขึ ้นเพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้ อบังคับของทำงกำร
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หน่วย : บำท
รายการ

2559

ค่ าสอบบัญชี
ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี
ค่ำสอบทำนงบไตรมำส รวม 3 ไตรมำส
กำรจัดประเภทในงบใหม่
TFRS4

2,415,000
1,000,000
600,000
365,000
450,000

2558
1,600,000
1,000,000
600,000
-

เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
(บาท)
(ร้ อยละ)
815,000
51
0
0
0
0
365,000
100
450,000
100

ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
(คุณรัชนี ธรรมเจริญ)

สอบถำมรำยละเอียดกำรจัดประเภทในงบกำรเงินใหม่ และกำรจัดรำยกำร
ทำงกำรเงินใหม่ให้ สอดคล้ องกับ TFRS4

ผู้บริหำรสำยบัญชีและกำรเงิน
(คุณจำรุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม)

เนื่ องจำกบริ ษั ท จ ำเป็ นต้ อ งมี ก ำรจัดท ำงบกำรเงิ นรวม เพื่ อ สะท้ อ นผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทย่อย ทำให้ ต้องมีกำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
ใหม่ ซึง่ ทำให้ มีปริมำณงำนเพิ่มมำกขึ ้น สำหรับกำรจัดรำยกำรทำงกำรเงินใหม่
ให้ สอดคล้ องกั บ TFRS 4 เป็ นระเบี ย บของส ำนั ก งำน คปภ. ที่ ใ ห้ บริ ษั ท
ประกันภัยมีกำรจัดรำยกำรงบกำรเงินใหม่ให้ สอดคล้ องกับ TFRS 4 ซึ่งเป็ น
มำตรฐำนบัญ ชี เกี่ ย วกับ กำรแยกสัญ ญำประกัน ภั ย ตำมประเภทสัญ ญำ
นอกจำกนี ใ้ นกำรด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ วจ ำเป็ นต้ องใช้ ผู้ เชี่ ย วชำญ ด้ ำน
คณิตศำสตร์ ประกันภัยมำช่วยในกำรตรวจสอบด้ วย

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
(คุณนงลักษณ์ พุม่ น้ อย)

ให้ ข้ อ มูล เพิ่ ม เติม ว่ำในกำรจัด ประเภทสัญ ญำตำม TFRS 4 ต้ อ งพิ จ ำรณำ
สัญญำที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยต่อ ที่มีผล
บังคับของบริ ษัทซึ่งมีจำนวนกว่ำ 300 ประเภทสัญญำ สำหรับกำรจัดประเภท
ในงบกำรเงินใหม่เพื่อสะท้ อนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยนัน้ จะมีกำร
เปลี่ยนแปลงค่อนข้ ำงมำก ทังงบกำรเงิ
้
น รำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน รวมถึงกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวและกำรกระจุกตัว ซึง่ มีปริมำณงำน
เพิ่มขึ ้นค่อนข้ ำงมำก และผู้ถือหุ้นจะได้ รับข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์มำกขึ ้นเช่นกัน
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ผู้ถือหุ้น
(คุณรัชนี ธรรมเจริญ)

ขอให้ ช่วยอธิ บำยเพิ่มเติมเกี่ ยวกับบทบำทของนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยใน
กำรตรวจสอบ

ผู้บริหำรสำยบัญชีและกำรเงิน
(คุณจำรุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม)

กำรคำนวณภำระที่บริ ษัทมีตำมสัญญำประกันภัย กำรแยกประเภทสัญญำ
รวมถึงกำรคำนวณควำมพอเพียงของเงินสำรองประกันชีวิต จะต้ องจัดทำโดย
นักคณิตศำสตร์ ประกันภัย ดังนันในขบวนกำรตรวจสอบ
้
ผู้สอบบัญชีจงึ ต้ องใช้
นักคณิ ตศำสตร์ ป ระกันภัยเข้ ำมำช่วยตรวจสอบควำมเหมำะสม เนื่ องจำก
ผู้สอบบัญชีที่เป็ นนักบัญชีไม่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้ องได้

สอบถำมเกี่ยวกับผลกระทบจำกสินค้ ำที่มีกำรเวนคืนก่อนครบกำหนดทังใน
้
คุณวิชย ไทรวิจิตร
ด้ ำนของกำไร และควำมเสี่ยง
ผู้รับมอบฉันทะ
(จำก คุณศิริลกั ษณ์ ธนสำรศิลป์)
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

เมื่อมีกำรเวนคืนกรมธรรม์ จะส่งผลให้ คำ่ ใช้ จำ่ ยเงินสำรองประกันชีวิตลดลง
แต่สินค้ ำโดยส่วนใหญ่ถ้ำไม่ได้ ถกู เวนคืนก็จะสำมำรถทำกำไรได้ อย่ำงต่อเนื่อง
ในระยะยำว นอกจำกนี ้กรณีที่มีกำรเวนคืนในจำนวนที่สงู มำกๆ อำจมีผล
กระทบต่อสภำพคล่องของบริษัทได้

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยมีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นำงนงลักษณ์ พุม่ น้ อย
(2) นำงสำวสมใจ คุณปสุต
(3) นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4172 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4951

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญำตคนใดคนหนึ่ง เป็ นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ของบริ ษัทได้ และในกรณี ที่ผ้ ู สอบบัญ ชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้ บริ ษั ท
สำนักงำน อีวำย จำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ทำหน้ ำที่
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัทแทน และมีมติอนุมติคำ่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2559 เป็ นเงิน 2,415,000 บำท (สองล้ ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นห้ ำพันบำท) ซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51
จำกจำนวนค่ำตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ใิ นปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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- เห็นด้ วย
1,485,915,592 เสียง
- ไม่เห็นด้ วย
280 เสียง
- งดออกเสียง
53,300 เสียง
รวมจำนวนผู้ออกเสียง 1,485,969,172 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระอื่นๆ
ประธำนฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผ้ ูถือหุ้นได้ สอบถำมและ
เสนอแนะเรื่ องต่ำงๆ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
ขอให้ ช่วยสรุปภำวกำรณ์ แข่งขันในอุตสำหกรรม สัดส่วนประชำชนที่มีกำรถือ
(คุณศิริชยั เทนอุทยั )
กรมธรรม์ ประกันชีวิต (Penetration Rate) รวมถึงนโยบำยกำรลงทุนภำยใต้
สภำวะดอกเบี ้ยตกต่ำเช่นปั จจุบนั
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

ปั จ จุบัน กำรแข่งขันในตลำดประกัน ชี วิตค่อ นข้ ำงสูง บริ ษั ทเน้ นสร้ ำงควำม
แตกต่ำง โดยเน้ นในด้ ำนภำพลักษณ์ กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน กำรสร้ ำง
หลักประกันด้ ำนควำมคุ้มครองชีวิตและสุขภำพ ควบคู่ไปกับกำรสร้ ำงฐำนะ
และเน้ นควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและคูค่ ้ ำ ปรับปรุงขบวนกำรทำงำนภำยในให้
มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ ้น นำเทคโนโลยีที่เหมำะสมเข้ ำมำใช้ ในกำรบริ หำรงำน
รวมถึงกำรบริหำรค่ำใช้ จำ่ ย เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระยะยำว
ด้ ำนสัดส่วนประชำชนที่มีกำรถือกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อเทียบสัดส่วนเบี ้ย
ต่อรำยได้ ประชำชำติจะอยูใ่ นระดับประมำณ 4.4% สำหรับนโยบำยกำรลงทุน
ในภำวะที่ ด อกเบี ย้ ตกต่ ำ นี ้ บริ ษั ท พยำยำมกระจำยกำรลงทุน มำกขึ น้ ใน
กองทุนอสังหำริ มทรัพย์ และกองทุนโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน ซึ่งให้ ผลตอบแทนที่ดี
และมีควำมเสี่ยงไม่มำก
นอกจำกนี ้บริ ษัทกระจำยเงินลงทุนไปลงทุนในตรำสำรหนี ้ภำคเอกชนมำกขึ ้น
ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ สำหรับกำรลงทุนในตรำสำรทุนบริ ษัทจะ
พิจำรณำกำรลงทุนตำมควำมเหมำะสมของสภำวะ

- 29 -

สิ่งที่สง่ มำด้ วย 1 (20/22)
โดยรวมและระดับรำคำของหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ในอีกด้ ำนหนึ่งบริษัทก็มีกำร
ติ ด ตำมและปรั บ ปรุ ง ต้ นทุ น สิ น ค้ ำอยู่ เป็ นระยะๆ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ
ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ จำกกำรลงทุนในแต่ละขณะ
ผู้ถือหุ้น
(คุณอิทธิกร โกศลสุวิรัฒน์)

สอบถำมนโยบำยด้ ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยระหว่ำงช่องทำงธนำคำรและ
ช่องทำงตัวแทน รวมถึงสอบถำมเกี่ ยวกับกำรขำยสินค้ ำกรมธรรม์ ควบกำร
ลงทุน (Unit Linked)

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

ช่อ งทำงทัง้ 2 ช่อ งทำงหลัก ของบริ ษั ท มี ค วำมแตกต่ำ งกัน อย่ำ งมำก ด้ ว ย
ข้ อจำกัดของช่องทำงธนำคำรทำให้ สินค้ ำที่เสนอขำยเน้ นไปที่สินค้ ำ ที่เรี ยบง่ำย
ท ำควำมเข้ ำใจไม่ ย ำกนัก ไม่ มี เงื่ อ นไขของกรมธรรม์ แ ละผลประโยชน์ ไ ม่
ซับซ้ อน ในขณะที่ช่องทำงตัวแทนผู้ขำยทำเป็ นอำชีพเต็มเวลำ มีเวลำ มีควำม
เชี่ยวชำญ และสำมำรถให้ บริ กำรหลังกำรขำยได้ ดีกว่ำ จึงเหมำะสำหรับกำร
ขำยสินค้ ำที่มีควำมซับซ้ อนมำกขึ ้น และมีกำรขำยสัญญำเพิ่มเติมพิเศษควบคู่
ไปด้ วย บริ ษัทให้ ควำมสำคัญและพยำยำมพัฒนำทัง้ 2 ช่องทำงไปพร้ อมๆกัน
สำหรับสินค้ ำควบกำรลงทุน ปั จจุบนั มีขำยอยู่บ้ำงในตลำดแต่ยงั ไม่แพร่หลำย
มำกนัก บริ ษัทยังไม่มีสินค้ ำดังกล่ำวเสนอขำย แต่ในอนำคตอำจพิจำรณำออก
สินค้ ำดังกล่ำวขำยขึ ้นกับสภำวะตลำด

ผู้ถือหุ้น
(คุณรัชนี ธรรมเจริญ)

สอบถำมเกี่ยวกับนโยบำยกำรนำเทคโนโลยีทำงกำรเงิน (FINTECH) เข้ ำมำใช้
ในกำรดำเนินธุรกิจ

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

บริ ษัทดำเนินกำรเรื่ องดังกล่ำวในหลำยๆ ด้ ำน เช่นกำรพัฒ นำระบบเพื่อให้ ผ้ ู
เอำประกันสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลของตนเอง และ/หรื อค้ นหำข้ อมูลสินค้ ำที่
ต้ องกำร สำหรับด้ ำนคูค่ ้ ำบริ ษัทก็ได้ มีกำรพัฒนำระบบสนับสนุนเพื่อให้ ผ้ ขู ำยมี
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยอ ำนวยควำมสะดวกและสนั บ สนุ น ให้ กำรขำยมี
ประสิทธิ ภำพมำกขึน้ นอกจำกนีป้ ั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรพัฒ นำระบบ
กำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึ่งมีแผนงำนว่ำจะสำมำรถเริ่ มดำเนินกำรได้ ใน
ปี 2559 นี ้
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (21/22)

ผู้ถือหุ้น
(คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์)

สอบถำมถึงสำเหตุที่ทำให้ ยอดขำยของบริษั ทในแต่ละไตรมำสมีควำมผันผวน
มำก รวมถึงควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของสินค้ ำประเภทสะสมทรัพย์ และ
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่บริษัททำได้

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท จะมำจำก 3 เรื่ องหลักๆ คือ
ยอดขำย ค่ำใช้ จ่ำย และรำยได้ จำกกำรลงทุน โดยยอดขำยของบริ ษัทในแต่
ละไตรมำสจะมีควำมผันผวนตำมกลยุทธ์กำรแข่งขันและกำรทำตลำดสินค้ ำ
แต่ล ะประเภท ซึ่งบริ ษั ท และคู่ค้ ำวำงแผนร่ วมกัน ในขณะที่ ค่ำใช้ จ่ำยของ
บริ ษัทมักจะมี กำรปรับปรุ งในไตรมำสสุดท้ ำย ซึ่งเป็ นปกติส ำหรับหลักทำง
คณิตศำสตร์ ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิตที่จะพิจำรณำปรับปรุงสมมุตฐิ ำน
ค่ำใช้ จ่ำยทำงคณิตศำสตร์ ทุกสิ ้นปี เพื่อสะท้ อนประสบกำรณ์ จริ งที่เกิดขึ ้นใน
ปั จจุบนั สำหรับรำยได้ จำกกำรลงทุนก็จะมีควำมผันผวนขึ ้นอยู่กับรำยได้ จำก
เงินปั นผล และสภำวะกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ซึ่งมีผลกระทบต่อกำไร
หรื อขำดทุนจำกกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
สำหรับควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของสินค้ ำนัน้ โดยทั่วไปกรมธรรม์ที่เน้ น
ควำมคุ้มครองจะมีควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่ดีกว่ำสินค้ ำสะสมทรัพย์ ซึ่ง
จำเป็ นต้ องบริ หำรเงินลงทุนให้ ได้ รับผลตอบแทนที่ดีเพื่อสร้ ำงกำไร ในปี 2558
บริ ษั ท มี อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนทำงบัญ ชี ป ระมำณ 5% และหำก
พิจำรณำรวมกำไร/ขำดทุน ที่ ยังไม่รับรู้ จ ำกเงินลงทุนประเภทเผื่อขำย จะมี
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ ประมำณ 4% ซึ่งยังไม่รวมกำไรจำกเงิ น
ลงทุ น ระยะยำวประเภทถื อ จนครบอำยุ อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรพิ จ ำรณ ำ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของสินค้ ำที่ ขำย โดยพิจ ำรณำ Value of New
Business (VNB) น่ำจะสะท้ อนภำพควำมสำมำรถกำรในกำรทำกำไรได้ ดีกว่ำ
กำรพิจำรณำแต่เพียงกำไร/ขำดทุนทำงบัญชี ซึ่งตำมที่ได้ เรี ยนให้ ท่ำนผู้ถือหุ้น
ทรำบในวำระที่ 2 บริ ษั ทมี VNB จ ำนวน 1,441 ล้ ำนบำทในปี 2558
เปรี ยบเทียบกับ 1,143 ล้ ำนบำทในปี 2557

สอบถำมเกี่ ย วกำรขำยกรณี ลู ก ค้ ำ มำซื อ้ ประกั น ชี วิ ต โดยตรงกับ บริ ษั ท ที่
คุณวิชย ไทรวิจิตร
สำนักงำน
ผู้รับมอบฉันทะ
(จำก คุณศิริลกั ษณ์ ธนสำรศิลป์)
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (22/22)

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณโชน โสภณพนิช)

ชี ้แจงว่ำปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีกำรขำยตรงผ่ำนสำนักงำนสำขำ เนื่องจำกเห็นว่ำ
กำรขำยโดยผ่ำนคนกลำงทังตั
้ วแทนมืออำชีพ หรื อผ่ำนช่องทำงธนำคำร เป็ น
ช่ อ งทำงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกกว่ ำ ผู้ ขำยมี ค วำมเป็ นมื อ อำชี พ ม ำกกว่ ำ
สำมำรถให้ ข้อมูลและแนะนำสินค้ ำได้ ในรำยละเอียด อีกทังสำมำรถให้
้
บริ กำร
ที่ดีกว่ำแก่ลกู ค้ ำ

ก่อนปิ ดกำรประชุม ประธำนฯ แจ้ งที่ประชุมว่ำ ระหว่ำงกำรประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้ ำร่วมประชุม
เพิ่มขึน้ โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ มำประชุมด้ วยตนเองเพิ่มขึน้ เป็ น 181 รำย และผู้ถือ หุ้นที่ม อบฉันทะ 549 รำย รวม
ทัง้ หมดเพิ่มขึน้ เป็ น 730 รำย นับจ ำนวนหุ้นทัง้ หมด 1,485,969,172 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 87.1927 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
เลขำนุกำรบริ ษัท รำยงำนที่ประชุมถึงข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในเรื่ องกำรให้ บริ ษัทขยำยอำยุรับประกันได้
ถึงอำยุ 80 ปี เนื่องจำกมีบริ ษัทคู่แข่งบำงแห่ง ออกสินค้ ำดังกล่ำวเช่นกัน โดยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่กล่ำวขอบคุณ
และจะนำเรื่ องไปพิจำรณำ
ไม่มีผ้ ูเสนอเรื่ องอื่นให้ ที่ประชุม พิจำรณำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลำมำร่ วม
ประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 11.12 น.

(นายเชิดชู โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)
เลขานุการบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (1/7)
ประวัติกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายสุนทร อรุ ณานนท์ ชัย
อายุ: 74 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: 40 ปี (เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2519)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ: 10 ปี (เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2550)
การศึกษา
ปริ ญญำโท
ปริ ญญำตรี
ปริ ญญำ
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

บริ หำรธุรกิจ University of Arkansas, USA
Southern Arkansas University, USA
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร ปรอ. 366
กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย สำหรับนักบริ หำรระดับสูง รุ่นที่ 5 สถำบันพระปกเกล้ ำ
ผู้บริ หำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 6
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2550 - ปั จจุบนั :
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2519 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2547 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร บริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
หน่ วยงานอื่นๆ (4 บริษัท)
2547 - ปั จจุบนั :
รองประธำนกรรมกำร บริ ษัท เครือเจริ ญโภคภัณฑ์ จำกัด
2541 - ปั จจุบนั :
ประธำนกรรมกำร บริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จำกัด
2531 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ และประธำนคณะผู้บริ หำร บมจ ซี.พี. แลนด์
2528 - ปั จจุบนั :
ประธำนกรรมกำร บริ ษัท น ้ำตำลรำชบุรี จำกัด
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (2/7)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559

คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

8/8
6/6

การถือหุ้นในบริษัท

กำรถือหุ้นทำงตรง 579,200 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหำคม 2559)
คิดเป็ นร้ อยละ 0.034 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
จำนวนหุ้นไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงจำกวันที่ 30 ตุลำคม 2558
ไม่มีกำรถือหุ้นทำงอ้ อม

ลักษณะความสัมพันธ์
กำรมีควำมสัมพันธ์เป็ นญำติกบั กรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริ หำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผำ่ นมำ
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/กิจกำรทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฏหมำย)
มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอำจมีผลให้ ไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (3/7)
ประวัติกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: รองศาสตราจารย์ ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
อายุ: 65 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: 3 ปี (เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ: 3 ปี (เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557)
การศึกษา
ปริ ญญำตรี
ปริ ญญำโท
หลักสูตร

วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมอุตสำหกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Industrial Eng. & Management, A.I.T
Diploma of Lead Assessor of ISO-9000, QMI

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรอิสระ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
หน่ วยงานอื่นๆ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)
2558 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรพัฒนำและตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (สมศ.)
2558 - ปั จจุบนั :
Executive Committee of Council of Engineers (Thailand)
2556 - ปั จจุบนั :
Chair Professor of Innovation Management of Chulalongkorn University
2555 - ปั จจุบนั :
AUN-QA Expert for ASEAN University Network (AUN)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทงทำงตรงและทำงอ้
ั้
อม
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8/8
6/6
3/3

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (4/7)
ลักษณะความสัมพันธ์
กำรมีควำมสัมพันธ์เป็ นญำติกบั กรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริ หำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผำ่ นมำ
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/กิจกำรทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฏหมำย)
มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอำจมีผลให้ ไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (5/7)
ประวัติกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: คุณประพันธ์ อัศวอารี
อายุ: 60 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: 3 ปี (เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ: 3 ปี (เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557)
การศึกษา
ปริ ญญำตรี
หลักสูตร
หลักสูตร

สำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
Audit Certification Program (ACP) รุ่นที่ 21/2550 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2559 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2557 - ปั จจุบนั :
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรอิสระ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2557 - 9 ส.ค. 2559:
กรรมกำรลงทุน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2550 - 2556:
กรรมกำร บริ ษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน ้ำภำคตะวันออก จำกัด (มหำชน)
หน่ วยงานอื่นๆ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน (11 บริษัท)
2559 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรบริษัท อินเตอร์ คำรำบำว(UK) จำกัด
2558 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรบริษัท RFC Propco Limited
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร BC Andaman Ltd.
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร BC Golf Resort Management Co., Ltd.
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร Blue Canyon Property Corp., Ltd.
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร Blue Canyon Development Co., Ltd.
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร Canyon Capital Ltd.
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร Legacy Resources (Thailand) Ltd.
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร Murex Co., Ltd.
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (6/7)
2557 - ปั จจุบนั :
2552 - เม.ย. 2556:
2550 - พ.ค. 2556:

กรรมกำร Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.
กรรมกำรบริ หำรสมำคม, กรรมกำรสมำคม, กรรมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมกำร บริ ษัท ยูนเิ วอร์ แซล ยูทีลติ ี ้ส์ จำกัด

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมกำรลงทุน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทงทำงตรงและทำงอ้
ั้
อม

ลักษณะความสัมพันธ์
กำรมีควำมสัมพันธ์เป็ นญำติกบั กรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริ หำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผำ่ นมำ
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/กิจกำรทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฏหมำย)
มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอำจมีผลให้ ไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ
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4/8
2/6
1/3
1/11

คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (7/7)
ประวัติกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นางประไพวรรณ ลิมทรง
อายุ: 49 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมกำร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: 11 ปี (เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2548)
การศึกษา
ปริ ญญำโท
ปริ ญญำตรี
หลักสูตร

บริ หำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศินทร์
คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2548 – ปั จจุบนั :
กรรมกำร บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
หน่ วยงานอื่นๆ (3 บริษัท)
2550 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร บริ ษัท กรี นสปอต จำกัด
2547 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร บริ ษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
2534 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร บริ ษัท เอ็น แอล เรสซิเด้ นซ์ จำกัด
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษัท

7/8

การถือหุ้นในบริษัท

กำรถือหุ้นทำงตรง 30,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 สิงหำคม 2559)
คิดเป็ นร้ อยละ 1.76 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
จำนวนหุ้นลดลง 6,000,000 หุ้น จำกวันที่ 30 ตุลำคม 2558
ไม่มีกำรถือหุ้นทำงอ้ อม

ลักษณะความสัมพันธ์
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผำ่ นมำ
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/กิจกำรทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฏหมำย)
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4 (1/2)
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การสรรหาคณะกรรมการ
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน ท ำหน้ ำ ที่ พิ จ ำรณำสรรหำบุค คลผู้ที่ เหมำะสมโดยพิ จ ำรณำจำกผู้ทรงคุณ วุติ ซึ่ง มี
ประสบกำรณ์ จำกหลำกหลำยธุรกิจ มีคุณธรรมและจริ ยะธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวฒ
ุ ิภำวะและควำมเป็ นมืออำชีพ สำมำรถอุทิศ
เวลำให้ กบั งำนของบริษทอย่ำงเพียงพอ
กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตังให้
้ กรรมกำรจำนวนหนึ่งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมเป็ นอิสระ โดยมีสดั ส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทังหมด
้
และมี 1 ท่ำนที่มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชี และ/หรือกำรเงินเป็ นอย่ำงดีและเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำร
อิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริ ษั ท แต่ งตัง้ ให้ ก รรมกำรจ ำนวนหนึ่ง เป็ นคณะกรรมกำรบริ หำร โดยมี ห น้ ำ ที่ ในกำรบริ หำรกิ จ กำรของบริ ษั ทตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็ นกรรมกำรโดยตำแหน่ง และให้ คณะกรรมกำรบริ หำรแต่งตัง้ พนักงำนตำแหน่ง
ผู้บริหำร จำนวน 1 คน ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำร
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตัง้ ให้ กรรมกำรจำนวนหนึ่ง และผู้บริ หำรระดับสูง เป็ นคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และแต่งตัง้ ผู้บริ หำรที่
รับผิดชอบดูแลงำนด้ ำนบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นเลขำนุกำร เพื่อ ทำหน้ ำที่กำกับดูแลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงโดยรวม ให้ เป็ นไปตำมกรอบ
นโยบำยและหลักเกณฑ์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่บริษัทและหน่วยงำนกำกับดูแลของภำครัฐกำหนด
กำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตังให้
้ กรรมกำรจำนวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ 1 ท่ำน
เป็ นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน เพื่อทำหน้ ำที่พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่ง และ
พิจำรณำหลักเกณฑ์และรู ปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงที่สงู กว่ำ หรื อเทียบเท่ำรองผู้จดั กำรใหญ่ คัดเลือก
บุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำเพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
แต่งตังตำมแต่
้
กรณี ตำมข้ อบังคับบริษัท
กำรสรรหำคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตังให้
้ กรรมกำรจำนวนหนึง่ เป็ นคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ 1 ท่ำน เป็ นประธำน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อทำหน้ ำที่กำกับดูแลกิจกำรให้ มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิทธิ ภำพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สร้ ำง
ควำมเชื่อมัน่ และควำมมัน่ ใจแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ สอดคล้ องกับ
แนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรลงทุน
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตัง้ ให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท เป็ นคณะกรรมกำรกำรลงทุน ไม่น้อยกว่ำสำมคน ผู้ซึ่งมีควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปี เกี่ยวกับกำรบริ หำรกำรลงทุน กำรบริ หำรควำมเสี่ยง หรื อกำรวิเครำ ะห์หลักทรัพย์
เพื่อทำหน้ ำที่ดแู ลรับผิดชอบกำรลงทุนของบริษัท โดยให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่องกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4 (2/2)
นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ กำหนดนิยำม "กรรมกำรอิสระ" ให้ สอดคล้ องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
ข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี ้
1. มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมดของบริ
้
ษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน
2. กรรมกำรอิสระแต่ละคนต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรื อ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำมำรดำ คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้
เป็ นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรื อที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้
พ้ นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษั ท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้ อ ยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ อ อกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำร
แข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 5 (1/5)
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร
ข้ อ 21. ให้ บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ ำ) คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่น
ที่อยู่ในรำชอำณำจักร
ข้ อ 22. กรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนกรรมกำรทังหมดจะต้
้
องเป็ นบุคคลสัญชำติไทย
ข้ อ 23. กำรเลือกตังกรรมกำรของบริ
้
ษัทให้ กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
23.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
23.2 ในกำรเลือกคณะกรรมกำร อำจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลครำวละคน หรือ ครำวละหลำย
คนรวมกันเป็ นคณะ ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนน
ที่มีอยู่ทงหมด
ั้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
23.3 กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมกำรให้
้
ใช้ เสียงข้ ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ผ้ เู ป็ นประธำน
ที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
ข้ อ 24. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งหนึ่งในสำมเป็ นอัตรำ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับสัดส่วนหนึง่ ในสำม
กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลำกกันว่ำผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
กรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระในข้ อนี ้ อำจได้ รับเลือกตังกลั
้ บมำเป็ นกรรมกำรใหม่ได้
ข้ อ 25. นอกจำกกำรพ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
25.1 ตำย
25.2 ลำออก
25.3 ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535
25.4 ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก ตำมข้ อ 28
25.5 ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 26. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ ยื่นใบลำออกต่อบริ ษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึงบริ ษัท กรรมกำรซึง่
ลำออกตำมวรรคหนึง่ จะแจ้ งกำรลำออกของตนให้ แก่นำยทะเบียนทรำบด้ วยก็ได้
ข้ อ 27. ภำยใต้ ข้อบังคับ ข้ อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้ คณะกรรมกำรเลือก
บุคคล ซึง่ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัดเข้ ำเป็ นกรรมกำรแทน ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้ อยกว่ำสองเดือน
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนกรรมกำรที่ ยัง
เหลืออยู่
บุคคลซึง่ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่
ตนแทน

- 42 -

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 5 (2/5)
ข้ อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมใน
สี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้ อ 29. กรรมกำรจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้ อ 30. ให้ คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึง่ เป็ นประธำนกรรมกำร
ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรด้ วยก็ได้
รองประธำนกรรมกำรมีหน้ ำที่ตำมข้ อบังคับในกิจกำร ซึง่ ประธำนกรรมกำรมอบหมำย
ข้ อ 31. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้ องมีกรรมกำรมำประชุมอย่ำงน้ อยไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิห น้ ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้ รองประธำน
กรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำร
คนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้ นแต่ก รรมกำรซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ องนัน้
ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด
ข้ อ 32. ประธำนกรรมกำรเป็ นผู้มีอำนำจเรี ยกประชุม หรื อสัง่ ให้ มีกำรเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรได้ ในกำรเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรให้
ประธำนกรรมกำรหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนกำรประชุม เว้ นแต่ในกรณี
จำเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้ เร็วกว่ำนันก็
้ ได้
ข้ อ 33. คณะกรรมกำรต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ คณะกรรมกำรแต่งตังกรรมกำรคนหนึ
้
ง่ เป็ นกรรมกำรผู้จดั กำร โดยให้ มีอำนำจหน้ ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรก็ได้
ข้ อ 34. ห้ ำมมิให้ กรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนหรื อเข้ ำเป็ นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดี ยวกัน และเป็ นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 35. กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ หำกมีส่วนได้ เสียในสัญญำที่ทำกับบริ ษัทหรือถือหุ้นหรื อหุ้ นกู้เพิ่มขึ ้นหรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข้ อ 36. คณะกรรมกำรของบริ ษัทต้ องประชุมอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำ หรือจังหวัด
ใกล้ เคียง
ข้ อ 37. คณะกรรมกำรอำจแต่งตังกรรมกำรจ
้
ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร ให้ เป็ นคณะกรรมกำรบริ หำร โดยให้ มีอำนำจหน้ ำที่ควบคุมดูแล
กิจกำรของบริษัทตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้ และให้ กรรมกำรผู้จดั กำรเป็ นกรรมกำรบริหำรโดยตำแหน่ง
ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรเลือกกรรมกำรบริ หำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำร ในกรณี ที่คณะกรรมกำรบริ หำร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรบริ หำรคนหนึ่งหรื อหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรบริ หำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรบริ หำรมี
หน้ ำที่ตำมข้ อบังคับในกิจกำรซึง่ ประธำนกรรมกำรบริหำรมอบหมำย
กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนและบำเหน็จตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมกำรบริหำรผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นตำมข้ อบังคับนี ้ในฐำนะกรรมกำร
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 5 (3/5)
ข้ อ 38. ให้ ประธำนกรรมกำรบริ หำรเป็ นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรบริ หำรไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อ ไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ไ ด้ ให้ รองประธำนกรรมกำรบริ ห ำรเป็ นประธำนในที่ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ร องประธำน
กรรมกำรบริ หำรหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำรซึง่ มำประชุม
คนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรใดๆ ตำมอำนำจหน้ ำที่ดงั ที่กำหนดไว้ จะต้ องประกอบด้ วย
กรรมกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของคณะกรรมกำรบริหำรทังหมด
้
จึงถือว่ำครบเป็ นองค์ประชุม
กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเรื่ องใดของคณะกรรมกำรบริ หำรจะต้ องได้ รับกำรออกเสียงไม่
น้ อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนเสียงที่เป็ นองค์ประชุมในครำวกำรประชุมเพื่อลงมตินนั ้ กรรมกำรหนึง่ คนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ ำคะแนน
เสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
กรรมกำรบริหำรผู้ใดมีส่วนได้ เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ข้ อ 39. คณะกรรมกำรอำจแต่ งตัง้ กรรมกำรจำนวนหนึ่ง ให้ เป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้ มี จ ำนวน คุณ สมบัติ หน้ ำ ที่ค วำม
รับผิดชอบตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนและบ ำเหน็ จ ตำมที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรก ำหนด แต่ ทั ง้ นี ไ้ ม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรตรวจสอบผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับ ค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นตำมข้ อบังคับนี ้ในฐำนะ
กรรมกำร
ข้ อ 40. ให้ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำรซึง่ มำประชุมคนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชีข้ ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่ องใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้ องได้ รับกำรออก
เสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็ นองค์ประชุมในครำวกำรประชุมเพื่อลงมตินนั ้ กรรมกำรหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ ำ
คะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
ข้ อ 41. ให้ คณะกรรมกำรมีอำนำจจัดตังส
้ ำนักงำนสำขำ หรือเลิกสำนักงำนสำขำของบริษัทได้
ข้ อ 42. อำนำจกรรมกำรที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
ข้ อ 43. คณะกรรมกำรมีอำนำจพิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำร ซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือกำร
ทำนิติกรรมต่ำงๆ แทนบริษัท พร้ อมทังก
้ ำหนดเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมกำรดังกล่ำวได้
ข้ อ 44. กรรมกำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของ เบี ้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจกำหนดเป็ นจำนวนแน่นอนหรื อวำงเป็ นหลั กเกณฑ์ และจะกำหนดไว้ เป็ น
ครำวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจำกนันอำจให้
้
ได้ รั บเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิกำรต่ำงๆ
ตำมระเบียบของบริษัท
ควำมในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนหรือลูกจ้ ำงบริ ษัทซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรในอันที่จะได้ รับ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็ นพนักงำนหรือลูกจ้ ำงบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 5 (4/5)
หมวดที่ 5 กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 45. คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษัท กำรประชุมผู้ถอื หุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ ว ให้ เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญ เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ ำของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ ำ) คน ซึง่ หุ้น
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมดจะเข้
ั้
ำชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่ำวด้ วยในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำร ต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 1 (หนึง่ ) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
จำกผู้ถือหุ้น
ข้ อ 46. ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรำยละเอียดตำมสมควร และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนำยทะเบีย นทรำบไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด)
วันก่อนวันประชุม และโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สำม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม)
วัน
ข้ อ 47. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ ำ) คน หรือไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมดและจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ ำมำร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้ องขอกำรประชุมเป็ นอันระงับ
ไป ถ้ ำกำรประชุมผู้ถือ หุ้นนัน้ มิใช่เป็ นกำรประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ร้องขอให้ นัดประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่ำจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 48. ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
ถ้ ำมีรองประธำนกรรมกำรให้ รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มำประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่ำ หุ้นหนึง่ มีหนึง่ เสียง
กำรออกเสียงลงคะแนนให้ กระทำโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 5 คน ร้ องขอและที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนน
เสียงลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตำมที่ประธำนในที่ประชุมกำหนด
ข้ อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
49.1 ในกรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด
49.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) กำรซื ้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 5 (5/5)
(ค) กำรทำ แก้ ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญ กำรมอบหมำยให้
บุคคลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้ชนิดแปรสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้ กำรออกหุ้นบุริมสิทธิ หรื อหุ้น
บุริม สิ ท ธิ ช นิ ด แปรสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ ได้ กำรออกหลัก ทรั พ ย์ ช นิ ด อื่ น ตำมบทบัญ ญั ติ ของกฎหมำยว่ำ ด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นทุกชนิด
(ฉ) กำรควบ หรือเลิกบริษัท
ข้ อ 50. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปี พงึ กระทำมีดงั นี ้
50.1 พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
50.2 พิจำรณำและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกำไรขำดทุน
50.3 พิจำรณำจัดสรรเงินกำไร
50.4 เลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ออกตำมวำระ
50.5 เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
50.6 กิจกำรอื่นๆ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หลังหักภำษีเงินได้ นิติบคุ คล แต่จะต้ องไม่มี
ขำดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั ง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 6 (1/3)
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
กรณี ผ้ ถู ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองสำมำรถพิจำรณำมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรื อจะมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริ ษัทได้ จดั ส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. หรื อแบบ ค. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ กำหนดไว้ (สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 8)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้นสำมำรถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อแบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจำกนัน้
สำมำรถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพำะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่ำนัน้ โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ หรื อสำมำรถ Download ได้ ที่ Website : www.bangkoklife.com
1. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1.1 ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
1.2 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้
ถูกต้ องครบถ้ วน
1.3 ผู้รับมอบฉันทะต้ องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ณ สถำนที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
จะเข้ ำประชุม
1.4 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพำะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่ำนัน้
2. การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ผู้มอบฉันทะสำมำรถมอบฉัน ทะให้ ก รรมกำรอิสระของบริ ษั ท เป็ นผู้รับมอบฉัน ทะในกำรประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยระบุชื่อและรำยละเอียดกรรมกำรอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ คือ
ดร. ศิริ การเจริญดี
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนน พระรำม 9
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลำยมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริ กำรไปรษณี ย์
ธุรกิจ ตอบรับ และปิ ดผนึกส่งทำงไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตรำไปรษณีอำกรมำยัง
เลขานุการบริษัท
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9
แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 6 (2/3)
ก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น หรือนำมำมอบต่อกรรมกำร หรื อบุคคลที่กรรมกำรแต่งตังก่
้ อนเริ่ มกำรประชุม
เพื่อบริ ษัทจะสำมำรถดำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของท่ำนต่อไป
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มตรวจสอบควำมสมบูรณ์ และถูกต้ อ งของเอกสำรสำหรับกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น และเปิ ดรับลงทะเบียน
ตังแต่
้ เวลำ 08.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่ บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) เลขที่ 23/115-121
รอยัลซิตีอ้ เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร ตำมแผนที่สถำนที่จัดประชุม ที่ได้ แนบมำพร้ อมนี ้
(สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 9)
ผู้เข้ ำประชุมจะต้ องแสดงเอกสำรดังต่อไปนี ้ ในกำรลงทะเบียนก่อนเข้ ำประชุม (แล้ วแต่กรณี)
1. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ซึ่งปรำกฏรู ปถ่ำยของผู้ถือหุ้นและยัง
ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง กรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุลให้
ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย โดยบริ ษัทจะไม่ขอเอกสำร หรื อหลักฐำนอื่นใดนอกเหนือจำกที่ได้ กล่ำวมำข้ ำงต้ น
เพื่อเป็ นกำรกีดกัน หรื อสร้ ำงภำระให้ ผ้ ถู ือหุ้นในกำรเข้ ำร่วมประชุม
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึง่ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท
2. สำเนำภำพถ่ำยเอกสำรที่ ส่วนรำชกำรออกให้ ของผู้ถือหุ้น โดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ ำงต้ นและ
ผู้มอบฉันทะได้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
3. เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ ำงต้ น
2. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้นเข้ ำประชุมด้ วยตนเอง
1. เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้แทนโดยมีรำยละเอียดตำมข้ อ 1.1 ข้ ำงต้ น
2. สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคลและมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทนซึ่งเป็ นผู้เข้ ำประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่ มำด้ วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท
2. สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ อง โดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมี
อำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
3. เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ ำงต้ น
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3. ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ เตรี ยมเอกสำรและแสดงเอกสำรในข้ อ 1. และข้ อ 2. มำใช้ บงั คับกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ ำประชุมซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชำติไทย
หรื อซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ แล้ วแต่กรณี ดังต่อไปนี ้
3.1 หนังสือรับรองกำรเป็ นนิติบคุ คลนันอำจจะเป็
้
นเอกสำรที่ออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตังอยู
้ ่
หรื อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบคุ คลนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนำจลงลำยมือ
ชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรื อข้ อจำกัดอำนำจในกำรลงลำยมือชื่อ รวมถึงที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
3.2 เอกสำรที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภำษำไทยจะต้ องจัดทำคำแปลภำษำไทยแนบมำพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ แู ทนนิติ
บุคคลนันรั
้ บรองควำมถูกต้ องของคำแปล
3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธำนที่ประชุมจะแจ้ งวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทรำบก่อนเข้ ำสูว่ ำระกำร
ประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
1.1 กำรออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง เว้ นแต่กฎหมำยจะกำหนดเป็ นอย่ำ งอื่น ถ้ ำคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ ประธำนมีเสียงชี ้ขำดอีกเสียงหนึง่ ต่ำงหำก
1.2 กำรออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกเสียงได้ หรื อไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนบำงส่วนได้
1.3 กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ประธำนจะสอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดคัดค้ ำน หรื องดออก
เสียง โปรดยกมือขึ ้น
1.4 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุมแทนและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำม
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริ ษัทจะนำกำรออกเสียงลงคะแนนตำมที่
ผู้ถือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำวไปบันทึกรวบรวมไว้ ลว่ งหน้ ำ ในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียน
เรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
2.1 กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่บริ ษัทบันทึกไว้ ลว่ งหน้ ำในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ ำประชุม
ที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง มำหักออกจำกจำนวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ
2.2 กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในวำระเลือกตัง้ กรรมกำรจะบันทึกทังคะแนนเสี
้
ยงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงด
ออกสียง
2.3 ประธำน จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ หลังจำกกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวำระสิ ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
เท่ำใด
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ประวัตกิ รรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล: ดร. ศิริ การเจริญดี
อายุ: 68 ปี
สัญชาติ: ไทย
ตาแหน่ งในบริษัท:
กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: 17 ปี (ได้ รับกำรแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 27 เมษำยน 2542)
การศึกษา
ปริ ญญำเอก
ปริ ญญำโท
ปริ ญญำตรี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia
Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
(เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia
ผู้บริ หำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 5/2550
Advanced Management Program, รุ่น ที่ 113/2538 Harvard Business School
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2556 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรลงทุน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2553 - ปั จจุบนั :
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2546 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรบริ หำร บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2542 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรอิสระ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2558 - ปั จจุบนั :
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท สมิติเวช จำกัด (มหำชน)
2553 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ ส จำกัด (มหำชน)
2547 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรคณะธรรมำภิบำล สรรหำ และกำหนดผลตอบแทน
บริ ษัท อินโดรำมำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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2543 - ปั จจุบนั :
2543 - ปั จจุบนั :

กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
บริ ษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหำชน)
รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท น ้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

หน่ วยงานอื่นๆ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2554 - 2557:
คณะกรรมกำรกำกับกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2553 - ปั จจุบนั :
อนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงระบบกำรเงินและงบประมำณ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.)
2552 - 2557:
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2546 - ปั จจุบนั :
คณะกรรมกำรจัดทำบันทึกข้ อตกลง และประเมินผลกำรดำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ (รำย สำขำ)
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง
2559 - ปั จจุบนั :
ประธำนกรรมกำร บริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จำกัด
2546 - ปั จจุบนั :
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน บริ ษัท ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558

คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรลงทุน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทงทำงตรงและทำงอ้
ั้
อม

ลักษณะความสัมพันธ์
กำรมีควำมสัมพันธ์เป็ นญำติกบั กรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริ หำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผำ่ นมำ
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/กิจกำรทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฏหมำย)
มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอำจมีผลให้ ไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ
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8/8
11/11
11/11
10/10

คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 8

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
หำกท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2560 สำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำร
อิสระของบริษัท โดยข้ อมูลกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่แนบมำด้ วย 7 หรื อ แต่งตังบุ
้ คคลอื่นให้ เข้ ำร่วมประชุม และ
ออกเสียงในที่ประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ใน 3 แบบดังนี ้
1. แบบ ก. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป)
2. แบบ ข. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
3. แบบ ค. (เป็ นแบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป)

อำกร
แสตมป์
20 บำท

เขียนที่.....................................................................................
วันที่ .............. เดือน ……........................... พ.ศ. …….............
(1) ข้ ำพเจ้ ำ...................................................................... สัญชำติ................................ อยูบ่ ้ ำนเลขที่...........................
ถนน...................................ตำบล/แขวง…………......อำเภอ/เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ....................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสำมัญ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ.............................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ.............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................. อำยุ ....................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่.........................
ถนน....................................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต......................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์.......... หรื อ
(2) ............................................................................................ อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่..........................
ถนน....................................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต.......................... จังหวัด................. รหัสไปรษณีย์.......... หรื อ
(3) ............................................................................................. อำยุ ..................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่..........................
ถนน....................................ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด............... รหัสไปรษณีย์........... หรื อ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2560 ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุ ม ชั น้ 7 ส ำนั ก งำนใหญ่ บริ ษั ท
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทำไปในกำรประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ ..........................……...............................ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................ )
ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…........................... )
ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..….......................... )
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)

อำกร
แสตมป์
20 บำท

เขียนที่.....................................................................................
วันที่ ................... เดือน ……......................... พ.ศ. …..............
(1) ข้ ำพเจ้ ำ............................................................................. สัญชำติ............................ อยูบ่ ้ ำนเลขที่........................
ถนน...................................ตำบล/แขวง………………......อำเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม........................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ........................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสำมัญ......................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ......................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ......................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................. อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่..........................
ถนน.................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............. หรื อ
(2) ............................................................................................ อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่..........................
ถนน.................................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต...................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............. หรื อ
(3) ............................................................................................. อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่.........................
ถนน.................................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............ หรื อ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2560 ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุ ม ชั น้ 7 ส ำนั ก งำนใหญ่ บริ ษั ท
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หน้ ำ 2 ของจำนวน 4 หน้ ำ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 กำรแต่งตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 กำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
ชื่อกรรมกำร
นำยสุนทร อรุณำนนท์ชยั
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำยประพันธ์ อัศวอำรี
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำงประไพวรรณ ลิมทรง
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

- 55 -

หน้ ำ 3 ของจำนวน 4 หน้ ำ
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )

หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวำระที่จะต้ องพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตำมแนบ
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หน้ ำ 4 ของจำนวน 4 หน้ ำ
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่ บริ ษัท กรุ งเทพประกันชี วิต จำกัด
(มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง

เลือกตัง้ กรรมการ (ต่ อ)

ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(เป็ นแบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)

อำกร
แสตมป์
20 บำท

เขียนที่................................................................................
วันที่ ................ เดือน ……....................... พ.ศ. ….............
(1) ข้ ำพเจ้ ำ.............................................................................. สัญชำติ.............................. อยูบ่ ้ ำนเลขที่...................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง……………......อำเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............
ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ...........................................................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ.......................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสำมัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ......................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ......................................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ...................................................................................... อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่................................
ถนน.................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............. หรื อ
(2) ...................................................................................... อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่.................................
ถนน.................................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............ หรื อ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่ บริ ษัท กรุ งเทพประกัน
ชีวิต จำกัด (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร หรื อที่จะพึง
เลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
(3) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั ง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบำงส่วน คือ
 หุ้นสำมัญ.…………………..…..หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ .........................เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ ……………..…..…หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ......................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
............................................... เสียง
(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หน้ ำ 2 ของจำนวน 5 หน้ ำ
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 กำรแต่งตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 กำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
ชื่อกรรมกำร
นำยสุนทร อรุณำนนท์ชยั
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำยประพันธ์ อัศวอำรี
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำงประไพวรรณ ลิมทรง
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หน้ ำ 3 ของจำนวน 5 หน้ ำ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อ ระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…...............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
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หน้ ำ 4 ของจำนวน 5 หน้ ำ
หมำยเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพำะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นเท่ำนัน้
2. หลักฐำนที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดำเนินกำรลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
4. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวำระที่จะต้ องพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตำมแนบ
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หน้ ำ 5 ของจำนวน 5 หน้ ำ
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่ บริ ษัท กรุ งเทพประกันชี วิต จำกัด
(มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง

เลือกตัง้ กรรมการ (ต่ อ)

ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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- 63 รถประจาทางสาย 11, 23, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512

- ถนนเพชรบุรี

หมายเหตุ : สามารถสอบถามเส ้นทางทีต
่ มายเล 0 2777 8888
่ งั ้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จากัด มมหาชน ทีห

- ลงทีส
่ ถานีเพชรบุรี ออกทางออกถนนอโศกดินแดง

2. เดินทางโดยรถไฟ้ฟ้าใต้ดน
ิ

รถประจาทางสาย 137, 168,171, 517

- ถนนพระรามเก ้า

1. เดินทางโดยรถประจาทาง

การเดินทาง

บริษ ัท กรุงเทพประก ันชีวต
ิ จาก ัด (มหาชน)

แผนทีแ
่ สดงสถานทีป
่ ระชุม

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 9

