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ที่  BLA.A4S 8/2564 
 

       26 มีนาคม 2564 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
  2.    สรุปขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั 
 3.    ขอ้มลูกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบวาระ 
  4.    หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ  
 5.    ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
 6.    เงื่อนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 7.    ขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
 8.    หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
 9.    ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
 10.  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
 11.  ซองบรกิารไปรษณียธ์ุรกิจตอบรบั 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564   
มีมติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันพุธที ่28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชิน  โสภณพนิช

ชั้น 11 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศส์ว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 

วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: บรษิัทไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัศกุรท์ี่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง
บริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผ่านตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทที่ 
www.bangkoklife.com ตัง้แต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารบัรองรายงาน  โดยมี
รายละเอียด ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 หนา้ 10-23 

ความเหน็คณะกรรมการ:  ไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชมุไวอ้ย่างถกูตอ้ง เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563   

การลงมติ:  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่2 เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: บรษิัทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยขอ้ 2 หนา้ 24-29 
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน และการ
เปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563  

การลงมติ:  วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติจากผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอ   
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ความเหน็คณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ่้านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยผูส้อบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด แลว้ โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้

สรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบ                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

 
รายการ 

ปี 2563 ปี 2562 
งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 
สินทรพัยล์งทนุ 330,197 330,210 324,800 324,782 

สินทรพัยร์วม 339,778 339,775 333,680 333,621 

หนีสิ้นจากสญัญาประกนัภยั 291,329 291,329 286,642 286,642 

หนีสิ้นรวม 293,680 293,675 289,420 289,407 

ส่วนของเจา้ของ  46,098   46,100   44,260  44,215 

เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดส้ทุธิ 

จากการประกนัภยัต่อ 

 33,396  33,396   34,308  34,308 

รายไดจ้ากการลงทนุ  12,231  12,231 12,632 12,632 

ก าไรสทุธิ   1,608   1,621   4,384 4,384 

ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.94 0.95 2.57 2.57 
 

ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 2 หนา้ 24-29 

การลงมต:ิ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4    พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: พระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 56 ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้ง

จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ไวเ้ป็นทนุส ารองจนกว่าจะมีทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นีบ้รษิัทมี
ทนุส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้จึงไม่จ าเป็นตอ้งตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิม่เติมในปี 2563 นี ้ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล แต่จะตอ้ง
ไม่มียอดขาดทนุสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยในปี 
2563 บริษัทมีก าไรสุทธิทัง้สิน้จ านวน 1,621 ลา้นบาท หรือ 0.95 บาทต่อหุน้ บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก าไรเป็นเงิน 
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 393 ลา้นบาท  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการ
ด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิน้ 393 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล
รอ้ยละ 24.24 ของก าไรสุทธิซึ่งต ่ากว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก าหนดไวท้ี่อัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 
ของก าไรสุทธิเล็กนอ้ย เพื่อรองรบัความไม่แน่นอนจากสภาวะแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และสอดคลอ้งกับ
นโยบายของหน่วยงานก ากับ โดยใหจ้่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 23 ทัง้นี ้บรษิัทก าหนดรายชื่อผูถื้อ
หุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยการจ่ายเงินปันผลจะกระท าได ้เมื่อไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทจะก าหนดวัน
จ่ายเงินปันผลภายหลงั 
  

ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 1,621 4,384 
2. ก าไรต่อหุน้ (บาท: หุน้) 0.95 2.57 
3. จ านวนหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม (ลา้นหุน้) 1,708 1,708 
4. เงินปันผล (บาท: หุน้) 0.23 0.6408 
     - เงินปันผลระหว่างกาล - 0.32 
     - เงินปันผลงวดสดุทา้ย 0.23 0.3208 
5. รวมเป็นเงินจา่ยปันผลทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 393 547 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 24.24 24.91 

 

การลงมติ:  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 24 ก าหนดใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 หรือจ านวนท่ีใกลท้ี่สดุกบัสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดในการประชุม
สามญัประจ าปีทกุครัง้ โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 5 ท่าน คือ  

 

1) นางสาวิตรี  รมยะรูป   
2) นายเวทิศ  อศัวมงัคละ   
3) ม.ล.จิรเศรษฐ  ศขุสวสัดิ์   
4) นายโคจิ  อิชิบะ    
5) นายยอูิชิ  ฮอนดา้   

 

บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคล เพื่อรบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท
และแจง้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม -  31 ธันวาคม 2563 
แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ   
 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
ด าเนินการสรรหา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีวิสัยทัศน์
กวา้งไกล รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบของจ านวนกรรมการทั้งหมด และเห็นว่ากรรมการที่ครบ
วาระมีความรูค้วามสามารถที่เหมาะสม และไดป้ฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุด
ย่อยไดเ้ป็นอย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
นางสาวิตรี  รมยะรูป นายเวทิศ อศัวมงัคละ  ม.ล.จิรเศรษฐ  ศขุสวสัดิ ์ นายโคจิ  อิชิบะ และนายยอูิชิ  ฮอนดา้ กลบัเขา้
เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  

 

ขอ้มลูของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 หนา้ 30-39 และหลกัเกณฑก์าร    
สรรหากรรมการ ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 4 หนา้ 40 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณากลั่นกรอง และ
พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวงั ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า 
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการทัง้ 5 ท่าน มีคุณสมบตัิเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ 
และมีประสบการณท์ี่หลากหลายเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท อีกทัง้เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวิตรี          
รมยะรูป  นายเวทิศ อัศวมังคละ  ม.ล.จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์ นายโคจิ  อิชิบะ และนายยูอิชิ  ฮอนด้า กลับเข้าเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

การลงมติ:  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 44 ก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยไดพ้ิจารณาจากความรูค้วามสามารถ ความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2563 และเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการ
ของบรษิัทจดทะเบียนอื่น และเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 
2564 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนุมัติส าหรบัปี 
2563 ที่ก าหนดไว้จ านวน 16,700,000 บาท และได้ช าระไปจริง 15,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 126 โดยมีองคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 
 

1) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
บรษิัทจ่ายเบีย้ประชมุใหก้บักรรมการบรษิัททกุท่านเมื่อมีการประชมุในอตัรา 40,000 บาทต่อคน  
ประธานกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนในอตัรา 2 เท่า  

2) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุย่อย 
บรษิัทจ่ายเบีย้ประชมุส าหรบักรรมการที่เขา้รว่มประชมุแต่ละครัง้ในอตัรา 40,000 บาทต่อคน  
ประธานที่ประชมุไดร้บัค่าตอบแทนในอตัรา 2 เท่า   

3) ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการใหค้ะแนนซึ่งพิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในแต่ละปี 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น)  
 

การลงมติ:  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่7     พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคบัของบรษิัท ขอ้ 50 ก าหนดใหพ้ิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีในการประชมุสามญัประจ าปี  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถ ความเขา้ใจและประสบการณใ์นการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความช านาญในวิชาชีพ ความเป็น
อิสระและเป็นกลางของผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัปี 2564  
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โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
เป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
ติดต่อกันเป็นปีที ่

1. นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ 4301 
6638 
6638 
5035 

5 
5 
3 
1 

2. ดร.สวุจัชยั เมฆะอ านวยชยั         
3. นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์      
4. นางนิสากร  ทรงมณี 

 

 

อนึ่ง ผูส้อบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัท  
 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงิน 2,015,000 บาท (สองลา้นหนึ่งหมื่นหา้พันบาทถว้น) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.03 จาก
ค่าตอบแทนที่ไดร้บัในปี 2563 

 

 
 

 
 
 
 

ค่าสอบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถงึค่าบรกิารอื่นซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบสถานะการด ารงเงนิกองทนุตาม
ระดบัความเส่ียงและค่าสอบทานการค านวณมลูค่าบรษิัทตามวิธีทางคณิตศาสตรป์ระกันภยั จ านวน 2,570,000 ในปี 
2563 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณา
กลั่นกรองคดัเลือกผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี คือ นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.สวุจัชยั เมฆะ
อ านวยชยั ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 6638  และ/หรือ นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 7731 และ/
หรือ นางนิสากร  ทรงมณี ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่ 5035 จากบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 
2,015,000 บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.03 จากจ านวนค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิในปี 2563 
 

การลงมติ:  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8     พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

 

รายการ 2564 (บาท) 2563 (บาท) 
เปล่ียนแปลง 

(บาท) 
เปล่ียนแปลง

(ร้อยละ) 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 2,015,000 1,975,000 40,000 2.03 
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ทั้งนี ้บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10

มีนาคม 2564  

บรษิัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 หนา้ 52-62 โปรดเลือกหนงัสือ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพรอ้มลงลายมือชื่อของท่านผูถื้อหุน้ในหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบ 
และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซ่ึงบริษัทได้จัดซองบริการไปรษณียธุ์รกิจตอบรับมาเพื่อ
อ านวยความสะดวกดว้ยแลว้ (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ กอ่นวนัประชมุลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนั) 

เนื่องจากการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ป็นการประชุมในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-
19) บริษัทตอ้งด าเนินการประชุมใหแ้ลว้เสร็จในเวลาที่สัน้ กระชบั รวมถึงตอ้งจดัใหม้ีการเว้นระยะห่างทางสงัคม ท าใหเกิดขอ้จ ากัด
ดา้นสถานที่ จึงขอความร่วมมือใหผู้ถื้หุน้ทุกท่านพิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 
รายละเอียดขอ้มลูกรรมการอิสระที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุครัง้นี ้ ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 7 หนา้ 49-51 แต่หากผูถื้อหุน้มีความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรือแต่งตัง้บคุคลอื่น
เขา้รว่มประชมุ โปรดปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบตัิส าหรบัผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 หนา้ 63 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

      (นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ) 
          เลขานกุารบรษิัท 
 

              โดยค าสั่งคณะกรรมการบรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนเลขานกุารบรษิัท  โทรศพัท:์ 0 2777 8845   
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 

บริษัท กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) 
วนัศกุรท์ี่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 7 ส านกังานใหญ่ 

เลขที่ 23/115-121 รอยลัซติีอ้เวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม  14.00 น. 

ก่อนเปิดการประชมุ เลขานกุารบรษิัท แนะน าคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และผูร้ว่มสงัเกตการณป์ระชมุและการ
นบัคะแนน รวมถึงยืนยนัตวัตนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์มีรายละเอียดดงันี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ดร. ศิร ิ การเจรญิดี     ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
2. นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นางคมคาย  ธูสรานนท ์    ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการอิสระ 
4. นายโชน โสภณพนิช    รองประธานกรรมการบรหิาร 
5. ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ ์    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
6. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ลุ    กรรมการอสิระ  
7. นางสาวิตรี  รมยะรูป    กรรมการ 
8. นางประไพวรรณ  ลิมทรง   กรรมการ 
9. นางสาวชลลดา โสภณพนิช   กรรมการ 
10. นายยอูชิิ  ฮอนดา้    กรรมการ 
11. นายเวทิศ อศัวมงัคละ    กรรมการ 

 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

1. นายประพนัธ ์อศัวอาร ี    ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 
2. นายคาซุยกูิ ไซโกะ    กรรมการ 
3. นายโคจิ อิชิบะ    กรรมการ 
 

สัดส่วนกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจ านวนกรรมการ 15 ทา่น 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษทัทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1.  นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ   รองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน  
และเลขานกุารบรษิัท 

2.  นายอนชุา ภิงคารวฒัน ์    ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายงานตวัแทนและที่ปรกึษาทางการเงิน 
3.  นางสาวจารุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม    ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชีและการเงิน 
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4. นางอรนชุ ส าราญฤทธ์ิ    ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายประกนัชวีิต 
5. นายอภิพงศ ์พงศเ์สาวภาคย ์   ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายการขายช่องทางสถาบนัการเงิน 
6.  นางสาวศิรนิารถ วงศเ์จรญิสถิตย ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นางสาวลดัดาวลัย ์สิทธิวรนนัท ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส สายธุรกิจและช่องทางอื่น 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด 

1. นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ   ผูส้อบบญัชี 
2. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ    ผูส้อบบญัชี 
3. ดร.สวุจัชยั เมฆะอ านวยชยั   ผูส้อบบญัชี 
4. นายนนัทวฒัน ์ ส ารวญหนัต ์   ผูส้อบบญัชี  
 

ผู้ร่วมสังเกตการณก์ารประชุมและการนับคะแนน 

นายเลิศศกัดิ ์สธุรรมพร    ที่ปรกึษากฎหมาย  
ส านกังานกฎหมายคนึง แอนด ์ พารท์เนอรส์  จ ากดั 

ตัวแทนอาสาพทิักษส์ทิธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 
นายทินกร  ปิยะกลุชยัเดช 
 

เลขานกุารบรษิัทชีแ้จงวธีิปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุต่อผูเ้ขา้รว่มประชมุโดยการเปิดคลิปเสียง 
และรายงานต่อที่ประชมุว่าบรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออก
เสียงทัง้หมด เสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหนา้ ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 
จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยแจง้ผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศบนเว็บไซตข์องบริษัท ปรากฏว่า 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรือ่งหรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 

ประธานท่ีประชมุกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ และชีแ้จงแนวทางในการด าเนินการประชมุครัง้นีว้่าเพื่อเป็นการป้องกนัความ
เส่ียงของการแพร่กระจายเชือ้โรคไวรสั บริษัทไดป้ฏิบตัิตามค าแนะน าของหน่วยงานก ากับอย่างเข้มงวด และไดส้นบัสนุนใหผู้ถื้อหุ้น
พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนผูร้บัมอบฉันทะของบริษัท เขา้ร่วมประชุม แทนการเดินทางมาร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และส าหรบัท่านผู้ถือหุน้ที่มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทไดเ้ตรียมการตามขอ้ปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสขุอย่างเครง่ครดั เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของท่านผูถื้อหุน้ บคุลากรของบริษัท รวมถงึผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
อื่นๆ นอกจากนี ้การประชมุเพื่อเป็นการกระชบั ไม่ใชเ้วลายาวนานมากนกั กรณีที่ท่านผูถื้อหุน้มีค  าถามหรอืขอ้เสนอแนะขอใหเ้ป็นเรื่อง
ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุโดยตรงเท่านัน้ และขอใหจ้ดในกระดาษและส่งใหเ้จา้หนา้ที่ โดยมีรายละเอียดผูเ้ขา้รว่มประชมุดงันี ้

ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   53   ราย นบัจ านวนหุน้ได ้             37,065,690   หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  104   ราย   นบัจ านวนหุน้ได ้          1,274,325,149   หุน้ 
รวมทัง้สิน้   157   ราย   รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้     1,311,390,839   หุน้ 
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มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 76.7988 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,707,566,000 
หุน้ จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และไดเ้ปิดประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบยีบวาระ 

วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 โดยบริษัทไดจ้ดัส่งส าเนา

รายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สอบถามและแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีประเด็นค าถาม จึงเสนอที่ประชมุพิจารณาและลงมติรบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญั 
 ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

- เหน็ดว้ย 1,311,603,246 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
- ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- งดออกเสียง 13,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

วาระที ่2    เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให ้ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัท

ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ดา้นผลการด าเนินงานในปี 2562 
รายได้จากการขายปี 2562 บริษัทมีผลงานเบี ้ยรับรวม 35,692 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 13% โดยมีเบี ้ยปีแรก          

รวมทั้งหมด 6,198 ลา้นบาท ลดลง 24% ดา้นเบีย้รบัปีต่อมีจ านวน 29,494 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเติบโตลดลง 10% เบีย้ประกันรบั
รวมส่วนใหญ่มาจากช่องทางธนาคารคิดเป็นสดัส่วน 56% ช่องทางตวัแทนและช่องทางอื่นๆ มีสดัส่วน 38% และ 6% ตามล าดบั ทัง้นี ้
การลดลงของเบีย้รบัปีแรก ที่ 24% มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการลดลงของยอดขายช่องทางธนาคาร อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาเบีย้ประกนัภยัปีแรกรวมในรูปแบบ Reclass จะพบว่าอตัราการลดลง 19% 

เนื่องจากกลยุทธข์องบรษิัทที่ตอ้งการลดสดัสว่นการขายผลิตภณัฑป์ระเภท Filler Product ซึ่งเป็นผลิตภณัฑส์ะสมทรพัย์
ที่มีก าไรนอ้ย ท าใหเ้บีย้รบัปีแรกจากผลิตภณัฑด์งักล่าวลดลงถึง 85% หรือ 116 ลา้นบาท ซึ่งจากกลยุทธด์งักล่าว ท าใหบ้ริษัทมีสดัส่วน
ของ Filler Product เหลือเพียง 0.4% ของเบีย้รบัปีแรกทัง้หมด ในขณะที่บริษัทสามารถรกัษาสดัส่วนของผลิตภณัฑแ์บบตลอดชีพได้
เป็นอย่างดี และมีการขายสญัญาเพิ่มเติมฯจากกรมธรรมห์ลักเพิ่มขึน้จากที่มีกรมธรรมห์ลกัที่ขายสญัญาเพิ่มเติมฯ 13% ในปี 2561
เพิ่มขึน้เป็น 17% ในปี 2562  

บริษัทมีสินทรพัยล์งทุนจ านวน 323,787 ลา้นบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 3% โดยนโยบายการลงทุนไม่เปล่ียนแปลงไปจากปี 
ก่อนหนา้ บริษัทยงัคงใหน้ า้หนกักับเงินลงทุนในตราสารหนี ้ทัง้จากภาครฐั และเอกชนที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือสงู ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 
77 ของเงินลงทนุทัง้หมด 
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รายไดจ้ากการลงทุนในปี 2562 รวมทัง้สิน้ 14,053 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 0.3% เล็กนอ้ย โดยรายไดจ้ากการลงทุน
ประกอบดว้ยดอกเบีย้รบัจ านวน 11,098 ลา้นบาท เงินปันผลรบัจ านวน 1,895 ลา้นบาท และก าไรจากการซือ้และขายหลักทรพัย์
จ านวน 1,060 ลา้นบาท มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 4.4% 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานในปี 2562 มีจ านวน 1,630 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากค่าใชจ้่ายพนกังานลดลง 
ส่วนค่าใชจ้่ายการรบัประกนัภยัของบรษิัทปี 2562 มีจ านวน 41,960 ลา้นบาทลดลง 9% เนื่องจากการกลบัรายการส ารองประกนัชีวิต 

ก าไรสทุธิของบรษิัทปี 2562 มีจ านวน 4,384 ลา้นบาท หรือลดลง 12% จากปีที่แลว้ โดยมีก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 2.57 บาท 

ดา้นการประเมินมลูค่ากจิการมี Embedded Value (EV) 70,882 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ 13% คิดเป็นมลูค่าต่อหุน้ 
41.51 บาท โดยแยกเป็นมูลค่า Adjusted Net Worth (ANW) และ Value of Inforce (VIF) เท่ากับ 50,081 ลา้นบาท และ 20,801 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรบัมูลค่าของธุรกิจใหม่ในปี 2562 (Value of Business - VNB) มีมูลค่าเท่ากับ 352 ลา้นบาท ลดลง 75% คิดเป็น
มลูค่าต่อหุน้ 0.21 บาท ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากการปรบัสมมติฐานอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน หากไม่รวมผลกระทบดงักล่าว 
มลูค่าของธุรกิจใหม่ในปี 2562 จะมีมลูค่าเท่ากบั 1,052 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 25% เนื่องจากการลดลงของเบีย้ประกนัภยัปี
แรก ในขณะที่อตัราก าไรไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั 

ดา้นความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตก้รอบการด ารงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC2) ณ สิน้ปี 2562 มีอตัรา 314% ซึ่ง
สงูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าที่กฎหมายก าหนดไวท้ี่ 100% และสงูกว่าระดบั 120% ที่ส านกังาน คปภ.ก าหนดไวส้ าหรบัการเฝา้ระวงั 

นอกเหนือจากด าเนินธรุกิจหลกัแลว้ บรษิัทยงัมุ่งเนน้การสรา้งประสบการณท์ี่ดีกบัลกูคา้และการตอบแทนสงัคม โดยในปี
ที่ผ่านมา บรษิัทไดส้นบัสนุนกิจกรรม 6 ดา้น ไดแ้ก่ การใหค้วามรูด้า้นการวางแผนการเงิน การส่งเสรมิสขุภาพและกีฬา การสนบัสนุน
การศกึษา การสนบัสนนุคณุภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย การส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมไทย พรอ้มทัง้มีส่วนรว่มท าดีเพื่อสงัคม เพื่อชีวิตที่
มีความสุขรอบดา้นของทุกคน โดยไดร้บัรางวัลและการรบัรองต่างๆ ที่สะทอ้นถึงคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ  อาทิเช่น 
รางวลั “บริษัทที่ใหค้วามคุม้ครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี” รางวัล “Thailand’s Top Corporate Bands” รางวลั “บริษัท ประกัน
ชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น” อันดับ 3 จากส านักงาน คปภ.รวมถึงไดร้บัการประเมิน การมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน ปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” จากส านักงาน 
คปภ. เป็นตน้ 

แนวทางในการด าเนนิธรุกจิในอนาคต 
1. ดา้นช่องทางการขาย บรษิัทมุ่งเนน้การเพิ่มยอดขายจากทุกช่องทางเพื่อสรา้งสมดุลของรายไดเ้บีย้ประกนัภยัที่ไดร้บัจากแต่

ละช่องทาง เพื่อการเติบโตของบรษิัทที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางในการด าเนนิงานแต่ละช่องทาง ดงันี ้ 
- การเพิ่มจ านวนและคณุภาพตวัแทน โดยเนน้การสรา้งตวัแทนใหม่ที่เป็นตวัแทนเต็มเวลา และท างานอย่างมืออาชีพ 

พรอ้มทัง้พฒันาเครื่องมือและระบบสนบัสนุนการขาย ออกแบบหลักสตูรการฝึกอบรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาความรู ้
ทกัษะการขาย ใหก้บัผูบ้รหิารทีมขาย 
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- ช่องทางธนาคาร ยงัคงมีความส าคญัอย่างมากต่อบรษิัท โดยมุ่งเนน้การวางเป้าหมายของบรษิัทและธนาคารใหม้ี
ทิศทางเดียวกนั และไดป้ระโยชนท์ัง้ 2 ฝ่าย รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภณัฑท์ี่ตอบโจทยธ์นาคารและสามารถสรา้ง
ก าไรใหก้บับรษิัท 

- สรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่เพื่อขยายช่องทางในการเขา้ถึงลกูคา้ 

2.  ดา้นสินคา้ บรษิัทมุ่งเนน้การพฒันาสินคา้ที่รองรบัสภาวะของตลาดและตอบโจทยท์กุความตอ้งการ 
   - ปัจจบุนับรษิัทมุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑช์นิดมเีงนิปันผล (Participating Products) และบรษิัทยงัใหค้วามส าคญั

กับสินคา้ประเภทตลอดชีพและสญัญาเพิ่มเติม อาทิ ประกันสุขภาพซึ่งเป็นการตอบรบักับสังคมผูส้งูอายุที่ก าลัง
เกิดขึน้ในประเทศไทย และนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจประกันชีวิต โดยบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ  
Smart CI เป็นตน้ 

   - บรษิัทอยู่ระหว่างการพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภท Unit Linked ที่จะเสรจ็ภายในปี 2564 
 

3. ดา้นดิจิตอล ประยกุตใ์ชน้วตักรรมเพื่อยกระดบัการบรกิารใน 5 แนวทาง ดงันี ้
3.1 พฒันาเครื่องมือส าหรบัใหบ้รกิารลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้สามารถตรวจสอบขอ้มลูต่างๆ ของตวัเอง ตรวจสอบสิทธิ 

ประโยชน ์แจง้เตือนช าระเบีย้ เป็นตน้ 
3.2 พัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนการขาย อาทิ การขายแบบ Non-face to face เพื่อรองรบัพฤติกรรมในรูปแบบ 

new normal ที่มีการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) รวมถึงการพฒันาระบบเพื่อรองรบัการขายผ่าน
ช่องทางธนาคาร (BLA Smart Bancassurance) ในการท าใบเสนอขาย และใบค าขอเอาประกันแบบออนไลน ์ซึ่ง
คาดว่าจะพรอ้มใชง้านในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 

3.3 Big Data Analytics ในการรวบรวมขอ้มลูในการวิเคราะห ์โดยใชเ้ครื่องมือต่างๆ อาทิ AI และ Machine Learning 
ใหเ้กิดประโยชนใ์นการพฒันาการใหบ้ริการลกูคา้และการพฒันาระบบงานภายในของบรษิัท โดยใช ้Technology 
Cloud Platform ซึ่งมีความปลอดภยัสงูและตน้ทนุเหมาะสม 

3.4 Digital Healthcare อาทิ การใหบ้ริการดา้นการแพทยผ่์าน Mobile Application ใหล้กูคา้สามารถรบัค าปรกึษา
จากแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้มทัง้อ านวยความสะดวกในการจดัส่งยาใหถ้ึงบา้น ซึ่งบรกิาร Telemedicine นัน้ บรษิัท
ไดร้ว่มมือกบัโรงพยาบาลชัน้น า อาทิ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์เป็นตน้ 

3.5 น าเทคโนโลยีดิจิตอล มาประยกุตใ์ชก้ับการใหบ้ริการประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยระบบการ
พิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกรรมต่างๆ  

4. ดา้นการสรา้งแบรนด ์เพื่อรองรบัการแข่งขันที่รุนแรงขึน้มากในธุรกิจ บริษัทปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยเนน้ความ
ทนัสมยัเพื่อดงึดดูกลุ่มลกูคา้คนรุน่ใหม่เพิ่มมากขึน้ และใช ้“นายนภทัร เสียงสมบญุ” เป็น Presenter หลกั 

5. ดา้นลูกคา้ บริษัทยังให้ความส าคัญกับการบริการลูกคา้ ซึ่งนอกเหนือจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่บริษัทพัฒนาเพื่อสรา้ง
ประสบการณท์ี่ดีใหก้บัลกูคา้แลว้ บริษัทยงัมีบรกิารที่แตกต่างจากคู่แข่ง เช่นการใหร้ะยะผ่อนผนัการช าระเบีย้ปีต่ออายุที่
นานกว่า ซึ่งโดยทั่ วไปอยู่ที่  30 วัน แต่บริษัทมีนโยบายให้ระยะผ่อนผันแก่ผู้เอาประกันภัยนานถึง 60 วัน เป็นต้น 
นอกจากนี ้ผู้เอาประกันสามารถขอเปล่ียนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ไดต้ลอดเวลา โดยไม่ตอ้งรอให้ครบก าหนดตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม ์รวมถึงการพฒันาระบบเรียกรอ้งสินไหมที่มีประสิทธิภาพ และรวดเรว็ส าหรบัลกูคา้ 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 (6/14) 
การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั 
      การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑซ์ึ่งมีผลต่อการประกอบธุรกิจ ที่ส  าคญัคือ 

- กรอบการด ารงเงินกองทนุ ระยะที่ 2 (RBC) ซึ่งมีการประกาศใชต้ัง้แต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
- พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจประกนัชีวิตที่จะตอ้งไดร้บัการยินยอมจากลกูคา้ 
      ในการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มิถนุายน 2564 
- ค าสั่งนายทะเบียน 56/2562 เรือ่ง สญัญาเพิ่มเติมการประกนัสขุภาพ ประเภทสามญั แบบมาตรฐาน ส าหรบับรษิัท 
      ประกนัชีวิต ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 ซึ่งคาดการณว์่าอาจมีการประกาศใชใ้นปี 2567 
ซึ่งบรษิัทมีการปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ทัง้ในดา้นการบรหิาร     

ความเส่ียงของพอรท์การลงทุน การปรบัพอรท์สินคา้ และการควบคุมดูแลการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ นอกจากนีบ้ริษัทยังคงให้
ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียง ดว้ยระบบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management) และมีความ
มุ่งมั่นในการด าเนนิกิจการดว้ยความโปร่งใส โดยใหค้วามส าคญักับนโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรปัชั่น ควบคู่กับการด าเนินงาน
ภายใตห้ลกัจรยิธรรมและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
 

                   ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีประเด็นดงันี ้
 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุปฏิการ  มหทัธนารกัษ)์ 
 

สอบถามถึงนโยบายการตลาดช่องทางสถาบนัการเงินและแนวทางในการหาคู่คา้รายใหม่ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ์) 

บรษิัทมีนโยบายในการหาคูค่า้เพิ่มขึน้ โดยในระหว่างปี 2562 ไดร้ว่มมือกบัพนัธมิตรรายใหมท่ัง้
ที่เป็นธนาคาร และกลุ่มโบรกเกอรป์ระกันภยั รวม 4 แห่ง และอยู่ระหว่างเจรจากบัรายอื่นๆ เขา้
มาเพิ่มเติม โดยในช่วงแรกอาจยงัมีรายไดเ้ขา้มาไม่มากนกัเนื่องจากบริษัทคู่คา้อยู่ระหว่างการ
พัฒนาทักษะของพนักงานขายและสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งผลกระทบจาก 
COVID-19 ท าใหท้ี่ผ่านมาท าใหเ้กิดการด าเนินการต่างๆ ล่าชา้ออกไป 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุปฏิการ  มหทัธนารกัษ์) 

สอบถามเก่ียวกับการออกสินคา้เพื่อตอบสนองตลาด ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันที่มี
ปัญหาหนีค้รวัเรือนและการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ์) 

ปัจจุบันบริษัทให้ความส าคัญกับสินคา้ความคุม้ครองทั้งประเภทคุม้ครองชีวิตและสุขภาพ 
นอกจากนีด้ว้ยสภาวะดอกเบีย้ต ่าบรษิัทจึงไดพ้ฒันาสินคา้แบบประกนัชนิดมีเงินปันผลเพื่อเป็น
ทางเลือกใหล้กูคา้ 

 

รองประธานกรรมการบรหิาร 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 

 

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวน เพื่อให้บริษัทมีตน้ทุนสินคา้ที่
เหมาะสม บริษัทจึงได้ปรบัลดต้นทุนของสินคา้ให้สอดคลอ้งกับภาวะตลาด และเพิ่มแบบ
ประกนัชนิดมีเงินปันผลซึ่งยงัคงมีการการนัตีผลตอบแทนขัน้ต ่าใหผู้เ้อาประกนัแต่อยู่ในระดบัที่
ต  ่ากว่าแบบประกนัทั่วไป ในขณะเดียวกนัลกูคา้ก็มีโอกาสรบัผลตอบแทนที่สงูขึน้จากการแบง่ 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 (7/14) 

ผลก าไรจากการลงทนุในลกัษณะของเงินปันผล ซึ่งแบบประกนัลกัษณะนีจ้ะช่วยลดความเส่ียง 
ดา้นการลงทนุของบรษิัท 

 

ผูถื้อหุน้     สอบถามผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกจิปัจจบุนัทัง้ดา้นรายได ้การควบคมุค่าใชจ้่าย และ 
(คณุวสนัต ์ พงษ์พทุธมนต)์             การลงทนุ 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นรายได ้ช่องทางธนาคารของบริษัทไดร้บัผลกระทบทางลบเนื่องจากธนาคารตอ้งปิดสาขา
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ์) บางแห่งชั่วคราว และในสาขาที่ยงัเปิดด าเนินการก็มีลกูคา้มาใชบ้รกิารลดลงมาก ในขณะท่ี 

ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่นยังคงมีการขยายตัวที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากรายได้หลักของ
บริษัทยังคงมาจากช่องทางธนาคารจึงท าใหภ้าพรวมบริษัทไดร้บัผลกระทบทางลบ อย่างไรก็
ตามเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึน้ในช่วงปลายไตรมาส 2/2563 ส าหรับด้านค่าใช้จ่าย บริษัทได้
พยายามลดค่าใชจ้่ายลงใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ี่ลดลง โดยเฉพาะในหมวดของค่าโฆษณา และ
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่างๆ 

 

รองประธานกรรมการบรหิาร  ดา้นการลงทนุ ไดร้บัผลกระทบจากหุน้สามญัและกองทนุอสงัหารมิทรพัยท์ี่มีมลูค่าลดลงจาการ 
(คณุโชน  โสภณพนิช)  ตีมลูค่าตามราคาตลาด ในส่วนของตราสารหนีภ้าคเอกชน บรษิัทไดร้บัผลกระทบจากการลงทนุ 

ในตราสารหนี ้ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บา้ง แต่ไม่มีผลต่อฐานะความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัท เนื่องจากเงินลงทนุดงักล่าวมีสดัส่วนเพียงรอ้ยละ 0.1 ของสินทรพัยล์งทุน 
ทัง้นีใ้นภาพรวมการลงทุนของบรษิัทยงัคงมีนโยบายการลงทนุท่ีอนรุกัษ์นิยมและใหค้วามส าคัญ
กบัการกระจายการลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการกระจุกตวั 
เงินลงทุนส่วนใหญ่ยงัคงเป็นพันธบตัรรฐับาล และตราสารหนีภ้าคเอกชนที่มีอนัดบัเครดิตตัง้แต่ 
A ขึน้ไป โดยเงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่า A มีเพียงรอ้ยละ 2.8 ของ
สินทรพัยล์งทนุ และภายใตส้ภาวการณปั์จจบุนับรษิัทไดม้ีการระมดัระวงัการลงทนุมากยิ่งขึน้ 

 

ประธานกรรมการ 
(ดร.ศิร ิ การเจรญิด)ี 

จากภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ก าลงัประสบปัญหา และมีความไม่แน่นอนสงู บรษิัทมีการประชุม
เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกลช้ิด และก าหนดนโนบายให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
สถานการณ ์เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่านโยบายการออกสินคา้และนโยบายการลงทุนจะสอดคลอ้งกับ
สภาวการณท์ี่เปล่ียนแปลง บรษิัทคาดว่าปัญหาที่เกิดขึน้น่าจะยงัคงอยู่ต่อไปอีกระยะเวลาหน่ึง 
แผนงานของบริษัทจึงเป็นการเตรียมการเพื่ อรองรับในระยะยาวซึ่งอาจจะยังไม่ เห็น
ผลประโยชนใ์นทนัทีทนัใดแต่จะเป็นภมูิคุม้กนัต่อบรษิัทในระยะยาว 

 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุวินยั  ธนศกัดิ์บณัฑิต) 
 
 
 
 

สอบถามความสมัพนัธข์องบรษิัทกบัธนาคารกรุงเทพ 
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กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ์) 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 (8/14) 

ที่ผ่านมาธนาคารมีการปรบัตัวจากการมีพันธมิตรใหม่เขา้มา แต่ยงัคงมี ความสมัพันธท์ี่ดีกับ
บริษัทและมีแนวโน้มที่ดีขึน้ต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จะเริ่มเห็นกิจกรรมทาง
การตลาดและการโฆษณาสินคา้ของบริษัทผ่านทางช่องทางธนาคารเพิ่มมากขึน้ซึ่งลว้นเป็น
สินค้าที่บริษัทร่วมพัฒนากับธนาคารกรุงเทพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของ
ธนาคาร 

 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุวินยั  ธนศกัดิบ์ณัฑิต) 
 

ประธานกรรมการ 
(ดร.ศิร ิ การเจรญิด)ี 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ 
(Mr.BASANT KUMAR 
DUGAR) 
 

รองผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ฝ่ายการเงิน 
(คณุเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ) 

 

สอบถามถึงแนวโนม้ที่จะน าก าไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรมาจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล
หรือซือ้หุน้คืนเพื่อสรา้งความมั่นใจใหผู้ถื้อหุน้ 
 

สภาวะแวดลอ้มการด าเนินธรุกิจในปัจจบุนัมีความไม่แน่นอนสงูมาก จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่ม
ความระมัดระวังให้มากขึน้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงินซึ่งจ าเป็นตอ้งมีเงินกองทุนที่
เขม้แข็งในการประกอบธุรกิจ แมว้่าบรษิัทจะมีก าไรสะสมสงูแต่จ าเป็นท่ีจะตอ้งส ารองเงินทนุไว้
เพื่อรองรบัความเส่ียงในอนาคต ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายของหน่วยงานก ากับในอุตสาหกรรม
การเงิน 
 

บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนสินทรพัยท์ี่สามารถสรา้งรายไดจ้ากการลงทุนเพื่อเพิ่ม ROA และ 
ROE ไดห้รือไม่ 
 
 

ปัจจุบันสินทรพัยส่์วนใหญ่ของบริษัทประมาณรอ้ยละ 96 เป็นสินทรพัยล์งทุนที่สรา้งรายได ้
และสินทรพัยส่์วนที่เหลือ เป็นสินทรพัยด์  าเนินงานอื่นๆ การเพิ่มรายไดจ้ากการลงทนุคงตอ้งมา
จากการปรบัสดัส่วนการลงทุนในสินทรพัยแ์ต่ละประเภท (Asset Allocation) ตามระดบัความ
เส่ียงที่บรษิัทยอมรบัได ้

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 
 
วาระที ่3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ          
งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอขอ้มลูต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หก้ารรบัรองแลว้ และผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี 
จ ากัด ไดต้รวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ โดยไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ส าหรบัรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปีสิน้สดุ
วันที่  31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในงบการเงินหน้า 134 ถึง 295 ของรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ล่วงหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 (9/14) 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีประเด็นค าถาม จึงเสนอท่ี 
ประชมุพิจารณาและลงมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 

- เห็นดว้ย 1,311,514 ,886 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- งดออกเสียง 217,360 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

วาระที ่4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ปัจจบุนับรษิัทไดจ้ดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นกองทนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

จึงไม่จ าเป็นตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2562 และรายงานที่ประชุมเพื่อรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการในการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.6408 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,094 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 24.96 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดครึ่งปีแรกจ านวน 546 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.32 บาท ในวนัที่ 20 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ครึง่ปีหลงั ปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.3208 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563  

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีประเด็นค าถาม 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562  

วาระที ่5   พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการ 
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชน และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 24 ก าหนดใหใ้นการประชุม

สามญัประจ าปีทุกครัง้ มีกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 หรือจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับสดัส่วน 1 ใน 3 โดยใน  ปีนี ้
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งมี 5 ท่าน คือ 

 

1) คณุสนุทร อรุณานนทช์ยั  กรรมการอสิระ  
2)   ร.ศ.ด ารงค ์ทวีแสงสกลุไทย  กรรมการอิสระ  
3) คณุประพนัธ ์อศัวอาร ี  กรรมการอิสระ  
4) คณุประไพวรรณ ลิมทรง  กรรมการ 
5) คณุชลลดา โสภณพนิช  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 



 

- 19 - 
 

     ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 (10/14) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดด้ าเนินการสรรหา โดยพิจารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ใหม้ี 

ผูท้รงคุณวุฒิและผูม้ีความรูค้วามเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระมีความรูค้วามสามารถที่เหมาะสม 
และไดป้ฏิบตัิในต าแหน่งหนา้ที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยไดอ้ย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท
เสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระจ านวน 4 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
ไดแ้ก่ นายสุนทร อรุณานนทช์ยั  นายประพนัธ ์อศัวอารี  นางประไพวรรณ ลิมทรง และนางสาวชลลดา โสภณพนิช และเห็นสมควร
เสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ นางสาววราวรรณ  เวชชสสัถ ์เป็นกรรมการอิสระ 
      

ทัง้นี ้ประธานฯ ไดส้รุปขอ้มลูของกรรมการแต่ละท่านเพื่อประกอบการพิจารณา โดยบรษิัทไดเ้สนอรายละเอียดขอ้มลูของ
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้ทกุท่านใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุเพื่อพิจารณาล่วงหนา้ดว้ย
แลว้ โดยอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หนา้ 26-35 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นค าถาม     
จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติแต่งตัง้กรรมการ  

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติดงัต่อไปนี ้

1. แต่งตัง้ นายสนุทร อรุณานนทช์ยั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 1,299,236,108 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.0484 
- ไม่เห็นดว้ย 12,482,338 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.9516 
- งดออกเสียง 13,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

2. แต่งตัง้ นายประพนัธ ์อศัวอารี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 1,299,250,447 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.0513 
- ไม่เห็นดว้ย 12,444,299 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.9487 
- งดออกเสียง 37,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 3. แต่งตัง้ นางประไพวรรณ ลิมทรง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 1,311,604,907 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9932 
- ไม่เห็นดว้ย 89,839 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0068 
- งดออกเสียง 37,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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4. แต่งตัง้ นางสาวชลลดา โสภณพนิช กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 1,311,682,647 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9991  
- ไม่เห็นดว้ย 12,099 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0009  
- งดออกเสียง 37,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 

5. แต่งตัง้ นางสาววราวรรณ  เวชชสสัถ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นดว้ย 1,311,696,046 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
- งดออกเสียง 36,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 

วาระที ่6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรูค้วามสามารถ ความ
เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการด าเนินงานของบรษิัท และเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกลา้นเจ็ดแสนบาท) ซึ่งเท่ากับ
ค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิส าหรบัปี 2562 ที่ผ่านมา  

 

 ส าหรบัองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าเบีย้ประชุมและค่าบ าเหน็จกรรมการ โดยมีค่าเบีย้
ประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในอัตรา 40,000 บาท ประธานกรรมการแต่ละคณะไดร้บัในอัตรา 2 เท่า 
ส าหรบัค่าบ าเหน็จ คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการใหค้ะแนนซึ่งพิจารณาจาก
ภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ในแต่ละปี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีค  าถาม จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกนิ 16,700,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นดว้ย 1,311,422,705 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9764  
- ไม่เห็นดว้ย 272,041 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0207  
- งดออกเสียง 37,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0029  
- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
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วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2563 โดยพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ ความเขา้ใจและ

ประสบการณใ์นการตรวจสอบในธุรกจิประกนัชวีิต ความช านาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผูส้อบบญัชี และเห็นควร
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท เสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2563 โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปีที ่
1. นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ 4301 

3356 
6638 
7731 

4 
4 
4 
2 

2. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ         
3. ดร.สวุจัชยั เมฆะอ านวยชยั       
4. นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์

 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบรษิัทได ้ 

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท โดยก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 เป็นเงิน 1,975,000 บาท (หนึ่งลา้น
เกา้แสนเจ็ดหมื่นหา้พนับาท) ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.07 จากจ านวนค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิในปี 2562 

ทัง้นี ้ไดน้ าเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ไดร้บัจากบริษัท    
ในการสอบทานสถานะการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง และการค านวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตรป์ระกันภัย   
รวมเป็นจ านวน 2,570,000 บาท (สองลา้นหา้แสนเจ็ดหมื่นบาท) ในปี 2563 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นค าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่
ประชมุพิจาณาและลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดคะแนนดงันี ้   

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี จาก
บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  โดยมีรายชื่อ ดงัต่อไปนี ้

  (1) นายชวาลา  เทียนประเสรฐิกจิ      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4301 และ/หรือ 
(2) ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3356 และ/หรือ 
(3) ดร.สวุจัชยั  เมฆะอ านวยชยั        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6638  และ/หรอื 
(4) นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7731  

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 
ได ้และมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นเงิน 1,975,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นหา้ 
พนับาท) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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- เห็นดว้ย 1,299,217,348 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.0488 
- ไม่เหน็ดว้ย 12,477,398 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.9512 
- งดออกเสียง 37,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

วาระที ่8   พิจารณาอนุมตัแิก้ไขขอ้บังคบัของบริษทั 
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท โดยเพิ่มขอ้บงัคบั 
ขอ้ 63 เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 ดงันี ้

 

“ขอ้ 63 การประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธาน กรรมการ หรือผูท้ี่ท  า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเอกสาร
ประกอบการประชมุ จะส่งโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสก์็ได”้ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นค าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่
ประชมุพิจารณาและลงมติอนมุตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยมีรายละเอียดคะแนนดงันี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

- เหน็ดว้ย 1,311,718,446 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9989  
- ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
- งดออกเสียง 13,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0011  
- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 

วาระที ่9   พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและเสนอแนะเรื่อง

ต่างๆ ดงันี ้
 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุปฏิการ  มหทัธนารกัษ)์ 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบรษิัทบรรลเุป้าหมายไดด้ีเพียงใด 

รองประธานกรรมการบรหิาร 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 
 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บรษิัทยงัไม่บรรลเุป้าหมายที่วางไว ้เนื่องจาก 2 ปัจจยัปัจจยัแรกคืออตัรา
ดอกเบีย้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาปรบัตวัลดลงมามาก ส่งผลใหต้อ้งตัง้ค่าใชจ้่ายเงินส ารองประกัน
ชีวิตพิเศษเพิ่มขึน้ ซึ่งส่งผลกระทบใหผ้ลก าไรของบริษัทลดลง ปัจจยัที่สองคือการสรา้งรายได้
จากเบีย้ประกันภัย เนื่องจากช่องทางการขายของบริษัทที่ยังไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร ซึ่งทาง
บริษัทได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทมีช่องทางการขายที่
หลากหลายมากขึน้ และมีบคุลากรที่มีความสามารถมากขึน้ 
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ผูถื้อหุน้ 
(คณุปฏิการ  มหทัธนารกัษ)์ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 (14/14) 
นอกจากดา้นการลงทุนแลว้ ปัจจยัอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ของบรษิัทท่ีส าคญั
มีอะไรบา้ง 
 

รองประธานกรรมการบรหิาร 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 

ก าไรของธุรกิจประกันชีวิตประกอบดว้ยสามส่วนไดแ้ก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน ก าไรจาก
การรบัประกนั และการบรหิารค่าใชจ้่าย โดยในอดตีบรษิัทจะพึ่งพาก าไรจากการลงทนุเป็นหลกั
เนื่องจากบริษัทเนน้การขายสินคา้ประเภทสะสมทรพัย ์อย่างไรก็ดีในปัจจบุนับรษิัทไดเ้นน้ขาย
สินคา้ประเภทความคุม้ครองเพิ่มมากขึน้ประกอบกับการแนบสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกัน
สขุภาพและประกนัโรครา้ยแรง ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทมีสดัส่วนก าไรจากการรบัประกนัเพิ่มมากขึน้
และลดการพ่ึงพิงผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีแผนที่จะขายสินคา้ประเภท 
Unit link ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเส่ียงที่เกิดจากการลงทนุเช่นเดียวกนั โดยตัง้เป้าหมายเพื่อ
สรา้งความสมดุลของแหล่งก าไรของบริษัทในอนาคต ในส่วนของการบรหิารค่าใชจ้่ายบรษิัทได้
พัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงที่ เกิดการระบาดของ                
COVID-19 บรษิัทสามารถปรบัตวัไปขายผ่านช่องทางออนไลนไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ 

 

ผูถื้อหุน้    สอบถามเป้าเบีย้ประกนัภยัรบัในปี 2563 ในแต่ละช่องทางการขาย 
(คณุนิภารตัน ์ จารุวรรณากร) 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทได้มีการประเมินสถานการณ ์          
(ม.ล.จิรเศรษฐ  ศขุสวสัดิ)์  อย่างใกลช้ิดและอยู่ระหว่างการปรบัปรุงเป้าหมายและแผนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั 

สถานการณ์ ในส่วนของช่องทางการขายปัจจุบันบริษัทได้ปรบัช่องทางการขายให้มีความ
 หลากหลายมากขึน้เพื่อใหร้ายไดข้องบรษิัทมีความสมดลุในแต่ละช่องทาง ไม่พึ่งพิงช่องทางใด 

ช่องทางหน่ึงมากจนเกินไป  
  

ก่อนปิดการประชมุ ประธานฯ ไดแ้จง้ที่ประชุมว่าระหว่างการประชมุมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียน เพื่อเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้โดย
มีจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองเพิ่มขึน้เป็น 63 ราย และผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ 105 ราย รวมทัง้หมดเพิ่มขึน้เป็น 168 ราย นับ
จ านวนหุน้ทัง้หมด 1,311,732,246 หุน้ คิดเป็น รอ้ยละ 76.8188 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามารว่มประชุม และ            
ปิดการประชมุ 

ปิดการประชุมเวลา 15.55 น. 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 (1/6) 
จุดเดน่ทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)      
  2563 2562 2561 2560 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ                      (ลา้นบาท)           
รวมสินทรพัย ์  339,778 333,680 324,578 308,729 282,356 
สินทรพัยล์งทนุ  330,197 324,800 314,909 299,705 272,908 
รวมหนีสิ้น  293,680 289,420 286,070 269,964 249,027 
หนีสิ้นจากสญัญาประกนัภยั 291,329 286,642 283,281 266,015 243,117 
ส่วนของเจา้ของ  46,098 44,260 38,508 38,765 33,329 

งบก าไรขาดทนุ                              (ลา้นบาท)           
เบีย้ประกนัภยัรบั หกัยกเลิกและส่งคืน 34,744 35,692 40,892 44,039 43,333 

 - เบีย้ประกนัภยัปีแรก หกัยกเลิกและส่งคืน 6,550 6,198 8,101 11,947 11,149 

 - เบีย้ประกนัภยัปีต่อไป  28,194 29,494 32,791 32,093 32,183 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ  12,231 12,632 12,255 11,552 10,600 
เงินส ารองประกนัชวีิตเพิ่มจากปีก่อน 4,919 3,580 17,313 23,183 26,104 
ก าไรสทุธิ  1,608 4,384 4,960 3,627 5,100 

ข้อมูลต่อหุ้น           
จ านวนหุน้สามญัที่ออกและช าระเต็มมลูค่า  (ลา้นหุน้) 1,708 1,708 1,708 1,708 1,706 
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 27.00 25.92 22.55 22.70 19.54 
ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 0.94 2.57 2.91 2.13 3.00 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.23 0.65 0.72 0.54 0.75 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ            (รอ้ยละ) 24.44 25.31 24.74 25.35 25.00 
ราคาหุน้ ณ วนัสิน้งวด (บาท) 21.00 20.70 26.25 35.25 53.00 

มูลค่าพืน้ฐานของกิจการและมูลค่าปัจจุบนัของกรมธรรมใ์หม่       
มลูค่าพืน้ฐานของกิจการต่อหุน้                       (บาท)  39.53 41.51 36.86 36.73 32.09 
มลูค่าปัจจบุนัของกรมธรรมใ์หมต่่อหุน้             (บาท) 0.67 0.21 0.87 0.94 0.95 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 (2/6) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (งบการเงนิรวม)     (หน่วย : พนับาท) 
          
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย ์          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6           8,072,221       13,441,883         8,061,451       13,367,366  

เบีย้ประกนัภยัคา้งรบั 7           1,786,021         1,800,658         1,786,021         1,800,658  
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรบั            1,647,384         1,684,133         1,647,384         1,684,133  
สินทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อ  8, 21              616,807            549,701            616,807            549,701  
ลกูหนีจ้ากสญัญาประกนัภยัต่อ 9              724,824         1,044,316            724,824         1,044,316  
สินทรพัยต์ราสารอนพุนัธ์ 10           1,304,283            998,121         1,304,283            998,121  
สินทรพัยล์งทุน          

   เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 11, 34, 35      310,811,466    300,136,746    310,811,466    300,136,746  
   เงินลงทนุในบริษัทย่อย 12                      -                         -                   23,760              56,409  
   เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบีย้คา้งรบั 14        11,313,578       11,221,668       11,313,578       11,221,668  
   อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 15                15,621              16,686              15,621              16,686  
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 16           2,187,895         1,425,696         2,187,860         1,425,472  
ค่าความนิยม 17                  4,955                4,955                    -                        -       
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 18                27,460                3,932              27,450                3,932  
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19              600,160            920,739            600,160            920,739  
สินทรพัยอ์ื่น 20              665,595            430,840            654,832            395,501  
รวมสินทรัพย ์       339,778,270    333,680,074    339,775,497    333,621,448  

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ          

หนีส้ิน          

หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 21      291,328,579    286,641,828    291,328,579    286,641,817  

เจา้หนีบ้ริษัทประกนัภยัต่อ 22             798,906        1,128,743            798,906         1,128,743  

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ ์ 10               75,973           118,273              75,973            118,273  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                       -                  90,826                    -                   90,826  

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 23             170,749           213,860            170,220            211,877  

หนีส้ินอื่น 24          1,305,674        1,226,094         1,301,443         1,215,357  

รวมหนีส้ิน       293,679,881    289,419,624    293,675,121    289,406,893  
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 (3/6) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (งบการเงนิรวม)     (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 
ส่วนของเจ้าของ          

ทนุเรือนหุน้          

   ทนุจดทะเบียน           

      หุน้สามญั 1,708,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท          1,708,000        1,708,000         1,708,000         1,708,000  

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้          

      หุน้สามญั  1,707,566,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  
       ช าระครบแลว้      

         1,707,566        1,707,566         1,707,566         1,707,566  

ส่วนเกินมลูค่าหุน้           3,360,993        3,360,993         3,360,993         3,360,993  
ก าไรสะสม          

   จดัสรรแลว้           

      ทนุส ารองตามกฎหมาย 25             170,800           170,800            170,800            170,800  
      เงินส ารองทั่วไป              400,000           400,000            400,000            400,000  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร         31,157,822      31,055,142       31,160,035       31,039,624  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ           

   ส่วนเกินทุนจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น       

     - สทุธิจากภาษีเงินได ้ 11           9,092,423         7,535,572         9,092,423         7,535,572  
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมลูค่าตราสารอนพุนัธส์  าหรบั 
   การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

       

     - สทุธิจากภาษีเงินได ้              208,559                    -                 208,559                    -       
   ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน         

   จากการด าเนินงานในต่างประเทศ                      -                    (4,781)                   -                         -       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท        46,098,163      44,225,292       46,100,376       44,214,555  
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย                    226             35,158                    -                         -       

รวมส่วนของเจ้าของ         46,098,389      44,260,450       46,100,376       44,214,555  

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ       339,778,270    333,680,074    339,775,497    333,621,448  
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 (4/6) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (งบการเงนิรวม)     (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
การด าเนินงานต่อเน่ือง         

รายได้         

เบีย้ประกนัภยัรบั 26, 32 34,744,462  35,692,324  34,744,641  35,692,429 
หกั  เบีย้ประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 26, 32 (1,318,974)  (1,343,318)  (1,318,974)  (1,343,318) 
เบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ       33,425,488      34,349,006       33,425,667     34,349,111  
หกั  ส ารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้
เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

26            (29,344)           (41,246)           (29,344)          (41,246) 

เบีย้ประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดส้ทุธิจากการ
ประกนัภยัต่อ 

      33,396,144      34,307,760       33,396,323     34,307,865  

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 26            431,928           351,358            431,928           351,358  
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 32      12,231,089      12,631,630       12,231,089     12,631,630  
ผลก าไรจากเงินลงทุน 11         1,020,337        1,072,055         1,035,995        1,072,055  
ผลก าไรจากการปรบัมลูค่ายตุิธรรม 30            129,663           347,194            129,663           347,194  
รายไดอ้ื่น 32            127,891           192,055            111,100           170,669  
รวมรายได้       47,337,052      48,902,052       47,336,098     48,880,771  
ค่าใช้จ่าย         

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะ
ยาวเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

26         4,918,780        3,580,422         4,918,780        3,580,422  

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่า
สินไหมทดแทน 

26, 32      36,262,471      35,505,321       36,262,471     35,505,321  

หกัผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
     และค่าสินไหมทดแทนรบัคืนจากการ
ประกนัภต่ัอ 

26          (801,105)         740,827)         (801,105)        (740,827) 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 26, 32         2,765,077        3,004,479         2,756,164        2,993,711  

ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัอื่น 26            557,597            610,307            557,597           610,199  
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 27         1,533,829        1,636,429         1,529,656        1,629,994  
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้และ
ขาดทนุจากการดอ้ยค่า 

41            338,997   -           338,997   - 

รวมค่าใช้จ่าย       45,575,646      43,596,131       45,562,560     43,578,820  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้          1,761,406        5,305,921         1,773,538        5,301,951  
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 19          (152,924)         918,025)         (152,924)        (918,025) 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานต่อเน่ือง          1,608,482        4,387,896         1,620,614        4,383,926  
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                                                                                                                                                                         ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 (5/6) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (งบการเงนิรวม)     (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
การแบ่งปันก าไรสุทธิส าหรับปี         

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัท         

   จากการด าเนินงานต่อเนื่อง          1,608,448       4,387,856         1,620,614        4,383,926  

   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก                   (180)            (1,870)     
          1,608,268       4,385,986      
ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย       
   จากการด าเนินงานต่อเนื่อง                       35                    40      
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก                   (166)            (1,727)     
                   (131)            (1,687)     
          1,608,137       4,384,299      
ก าไรส าหรับปี          1,608,137       4,384,299         1,620,614        4,383,926  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั        
   ผลก าไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนท่ีวดัมลูค่ายตุิธรรม        
     ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 11, 31         1,008,033       3,643,438         1,008,033        3,643,438  
  การโอนกลบัก าไรท่ีเกิดขึน้จริงจากการขายเงินลงทนุ        
  ท่ีวดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 11, 31          (555,462)       (426,294)         (555,462)        (426,294) 
  ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมตราสารอนพุนัธส์  าหรบั        
  การป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด 31          (479,852)  -         (479,852)  - 
   ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน        
  จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 31 -               (155)  -  - 
   ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

19, 31              32,089        (643,429)             32,089         (643,429) 

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั         
   - สทุธิจากภาษีเงินได ้                 4,808       2,573,560                4,808        2,573,715  
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั        
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

31              54,777          (14,726)             55,381           (14,606) 

ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

19, 31            (11,076)              2,921            (11,076)              2,921  

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร         
   หรือขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได ้               43,701          (11,805)             44,305           (11,685) 
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                                                                                                                                                                       ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 (6/6) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (งบการเงนิรวม)     (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้              48,509       2,561,755              49,113        2,562,030  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี          1,656,646       6,946,054         1,669,727        6,945,956  
         

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัท          1,656,777       6,947,815         1,669,727        6,945,956  
ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัทย่อย 

                  (131)            (1,761)     

          1,656,646       6,946,054      
         

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 36        
   ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน          
     จากการด าเนินงานต่อเนื่อง                 0.942               2.570      
     จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 13              (0.001)            (0.001)     
      ก าไรต่อหุน้ส  าหรบัปี                 0.941               2.569                0.949               2.567  
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (1/10) 
 

 

ขอ้มูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวติรี  รมยะรูป                                                   
อายุ:  60 ปี                                                                                       

สัญชาติ:  ไทย  

ประเภทกรรมการทีข่อแต่งตั้ง:  กรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ:  22 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2542) 
 

การศึกษา / การอบรม 
ปรญิญาโท  MBA (Finance) สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์
ปรญิญาตร ี  Economics, Barnard College, Columbia University, USA 
หลกัสตูร   ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที่ 17/2556 
หลกัสตูร   Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 176/2556 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
หลกัสตูร   Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
หลกัสตูร    การบรหิารการท่องเที่ยวส าหรบัผูบ้รหิารระสงู (กทส) รุน่ 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
หลกัสตูร    ทตูสขุภาพ ประจ าปีการศกึษา 2561-2562 ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
หลกัสตูร   วิทยาการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส) รุน่ที่ 3 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ค.2560 - ปัจจบุนั กรรมการลงทนุ บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2546 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2542- ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกจิการทีไ่มใ่ช่บริษทัจดทะเบียน    : 4 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2552 - ปัจจบุนั:   กรรมการ บรษิัท ซติีเ้รียลตี ้จ ากดั 
2552 - ปัจจบุนั:   กรรมการ บรษิัท เอเซยี อินดสัเตรียลพารค์ จ ากดั 
2551 - ปัจจบุนั:   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท รเิวอรไ์ซด ์การเ์ดน้ มารีน่า จ ากดั 
2542 - ปัจจบุนั:   กรรมการ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ จ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กจิกรรมพิเศษทีส่ าคญั      : ไมมี่ 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (2/10) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท   8/8  (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการบรหิาร    17/17 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการลงทนุ   11/12 (รอ้ยละ   92) 
 

การถือหุน้ในบริษทั  การถือหุน้ทางออ้ม 213,240 หุน้ (ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563) 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.0125 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
(จ านวนหุน้ลดลง 20,000 หุน้ จากวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562) 

 

-ไม่มีการถือหุน้ทางตรง- 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คณุสมบตั ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอื่น/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย   - มี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธรุกจิของบรษิัท - ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงนิเดือนประจ า - ไม่เป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฏหมาย) - ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ - ไม่เป็น - 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (3/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายเวทศิ  อศัวมังคละ   
อายุ:   51 ปี   

สัญชาติ:  ไทย  

ประเภทกรรมการทีข่อแต่งตั้ง:  กรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ:  3 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561) 
 

การศึกษา  
ปรญิญาโท  Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตรี   นิติศาสตรบ์ณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสตูร   เนติบณัฑิต เนติบณัฑิตยสภา 
หลกัสตูร   Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559) 

หลกัสตูร   The Asian Financial Leaders Program (AFLP), Singapore Management University 

หลกัสตูร   Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University  

หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 90/2550 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
  

ประวัติการท างาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน    : 2 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม.ย.2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการสายทรพัยากรบคุคล 

รองผูจ้ดัการอาวโุส ผูจ้ดัการสายทรพัยากรบคุคล 

รองผูจ้ดัการอาวโุส บรหิารแรงงานสมัพนัธ ์สายทรพัยากรบคุคล 

รองผูจ้ดัการอาวโุส ปฏิบตัิการทรพัยากรบคุคล สายทรพัยากรบคุคล 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่มใ่ช่บริษทัจดทะเบียน    : ไม่มี 
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคญั      : ไม่มี 
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   ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (4/10) 
 

ประสบการณก์ารท างาน  
2541 – 2552  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

รองผูจ้ดัการอาวโุส วิเทศนิติ ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูจ้ดัการ วิเทศนิติ ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 
ช่วยผูจ้ดัการ วิเทศนิติ ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 

2534-2537  นิติกร ส านกังานกฎหมาย บรษิัท ปนูซีเมนตไ์ทย จ ากดั 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท    8/8 (รอ้ยละ 100) 
 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่มีทัง้ทางตรงและทางออ้ม- (ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563) 
 
 

ลักษณะความสมัพนัธ ์ คณุสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอืน่/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย   - ไม่มี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกจิของบรษิัท -ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฏหมาย) -ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ - ไม่เป็น - 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (5/10) 
 

 

ขอ้มูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  ม.ล.จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ ์
อายุ:   64 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการทีข่อแต่งตั้ง: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ:  2 ปี 8 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้ เมื่อวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561) 
  

การศึกษา  
ปรญิญาโท   MBA Southeastern Oklahoma State University, USA 
ปรญิญาตรี   เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุน่ที่ 270/2562 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
หลกัสตูร    ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 28 (วตท.28) วิทยาการตลาดทนุ  
 

ประวัตกิารท างาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส.ค.2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง  

 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  
ส.ค.2561 - ก.พ. 2563 กรรมการ บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่มใ่ช่บริษทัจดทะเบียน    : 2 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส.ค. 2563 - ปัจจบุนั: อปุนายกฝ่ายวชิาการ สมาคมประกนัชีวติไทย 
มิ.ย. 2562 - ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท เนชั่นแนลดิจิทลัไอดี จ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กจิกรรมพเิศษทีส่ าคญั      : ไม่มี 
 
ประสบการณก์ารท างาน  
ส.ค. 2561 - ก.ค. 2563: อปุนายกฝ่ายบรหิาร สมาคมประกนัชีวติไทย 
ส.ค. 2560 - ก.ค. 2561: ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2559 - ก.ค. 2561: อปุนายกฝ่ายวชิาการ สมาคมประกนัชีวติไทย 
2559 - 2560:  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายกจิการภายนอก บรษิัท เอไอเอ จ ากดั 
2555 - 2559:  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ บรษิัท เอไอเอ จ ากดั 
ส.ค. 2555 - ก.ค. 2559: อปุนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกนัชีวติไทย 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (6/10) 
2554 - 2555:  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตวัแทน บรษิัท เอไอเอ จ ากดั 
2550 - 2554:  VP, Bangkok Agency / Agency Administration บรษิัท เอไอเอ จ ากดั 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท    8/8 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการบรหิาร            17/17 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการลงทนุ                  2/12* (รอ้ยละ   17) 
    คณะกรรมการความเส่ียง   4/4  (รอ้ยละ 100) 
    หมายเหต ุ: *ลาออกจากคณะกรรมการลงทนุ เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563 
     

การถือหุน้ในบรษิทั  -ไม่มีทัง้ทางตรงและทางออ้ม- (ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563) 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คณุสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอืน่/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย   - ไม่มี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขนั/กิจการที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกจิของบรษิัท - ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า   - เป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฏหมาย) - ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ - ไม่เป็น - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

- 36 - 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (7/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายโคจิ  อิชิบะ 
อายุ: 50 ปี  

สัญชาติ:  ญ่ีปุ่ น  

ประเภทกรรมการทีข่อแต่งตั้ง: กรรมการ  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ:  3 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561) 
 

การศึกษา  
ปรญิญาตรี   นิติศาสตรบ์ณัฑติ Doshisha University ประเทศญ่ีปุ่ น 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม.ย. 2561 - ปัจจบุนั:  กรรมการ บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    : ไม่มี  
ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กิจกรรมพเิศษทีส่ าคัญ      : ไม่มี 
 

ประสบการณก์ารท างาน  
2562 - ปัจจบุนั: Alternate Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Ltd (Myanmar) 
2562 - ปัจจบุนั: Director and Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. 

(Singapore) 
2561 - ปัจจบุนั: General Manager, Global Insurance Business, Nippon Life Insurance Company 
2558 - ปัจจบุนั 
2558 - 2561: 

Commissioner, PT Sequis (Indonesia) 
General Manager, International Planning & Operation, Nippon Life Insurance Company 

2554 - 2558:  Seconded to Reliance Life Insurance Company Ltd (India) 
2549 - 2554:  Deputy General Manager, International Planning & Operations Department  

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท    8/8  (รอ้ยละ 100) 
 

การถือหุน้ในบริษทั  - ไม่มีการถือหุน้ทางออ้ม - (ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563) 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (8/10) 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คณุสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอื่น/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย   - ไม่มี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกจิของบรษิัท - ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฏหมาย) - ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ - ไม่เป็น - 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (9/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 
ชื่อ – นามสกุล: นายยอูชิิ  ฮอนดา้ 
อายุ:    49 ปี                                                                                       

สัญชาติ:   ญ่ีปุ่ น   

ประเภทกรรมการทีข่อแต่งตั้ง:   กรรมการ  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ:  6 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558) 
 

การศึกษา  
ปรญิญาตรี   พาณิชยศาสตร ์Doshisha University ประเทศญ่ีปุ่ น 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2559 - ปัจจบุนั: กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2559 - พ.ค. 2561: กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    : ไม่มี  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ      : ไม่มี 
 

ประสบการณก์ารท างาน  
2558 - 2559: Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.   
2552 - 2558:  Deputy General Manager, International Business,  

Nissay Asset Management Corporation  
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท    8/8 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการบรหิาร            17/17 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  4/4 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี   3/3  (รอ้ยละ 100) 
 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่มีทัง้ทางตรงและทางออ้ม- (ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563) 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (10/10) 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอื่น/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย   - ไม่มี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนั/กิจการทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกจิของบรษิัท - ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฏหมาย) - ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ - ไม่เป็น - 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 (1/1) 
       

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
 
หลักเกณฑก์ารสรรหาคณะกรรมการ 
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ที่พิจารณาสรรหาบุคคลผูท้ี่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์จาก
หลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองคก์ร มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาใหก้ับงานของบริษัทอย่าง
เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความหลากหลายในความรูแ้ละประสบการณข์องกรรมการแต่ละท่าน เพื่อใหอ้งคป์ระกอบของกรรมการเหมาะสม สามารถ
ปฎิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งใหก้รรมการจ านวนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
และมี 1 ท่านที่มีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นบญัชี และ/หรือการเงินเป็นอย่างดีและเป็นผูท้ี่มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหนา้ที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และใหค้ณะกรรมการบริหารแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน ท าหนา้ที่
เลขานกุารของคณะกรรมการบริหาร 
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งและผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตัง้ผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบดูแล
งานดา้นบริหารความเสีย่งเป็นเลขานุการ เพื่อท าหนา้ที่ก  ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายและหลกัเกณฑด์า้นการ
บริหารความเสีย่งตามที่บริษัทและหน่วยงานก ากบัดแูลของภาครฐัก าหนด  
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพจิาณาค่าตอบแทน โดยแต่งตัง้กรรมการอสิระ 1 ท่าน เป็นประธาน
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง และพิจารณาหลกัเกณฑ์
และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงูที่สงูกว่า หรือเทียบเท่ารองผูจ้ัดการใหญ่ คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุติั และ/หรือ น าเสนอที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพือ่อนมุติัแต่งตัง้ตามแต่กรณี ตามขอ้บงัคบับริษัท 
การสรรหาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยแต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อท าหนา้ที่ก  ากับดูแลกิจการใหม้ีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้สรา้งความเชื่อมั่นและความ
มั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีให้สอดคล้องกับแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
การสรรหาคณะกรรมการการลงทนุ 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทเป็นคณะกรรมการการลงทุนไม่นอ้ยกว่าสามคน ผูซ้ึ่งมีความรูค้วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามปีเกี่ยวกบัการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์เพื่อท าหนา้ที่ดแูลรบัผิดชอบ
การลงทุนของบริษัท โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกนัชีวิต พ.ศ.2556 
การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่  เพื่อหารือและก าหนด
แนวทาง ขัน้ตอน วิธีการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบติังานภายในระยะเวลาประเมินผลการปฏิบติังานของบริษัท 
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ขอ้บังคับของบริษทัเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที ่4 คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 21. ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัทไม่นอ้ยกว่า 5 (หา้) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่น
ท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 22. กรรมการไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นบคุคลสญัชาติไทย 
ขอ้ 23. การเลือกตัง้กรรมการของบรษิัทใหก้ระท าโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

23.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลาย

คนรวมกนัเป็นคณะ ตามแตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนน
ท่ีมีอยู่ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

23.3       การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธาน      
ท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 24. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสดัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจ้บัสลากกันว่าผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงัตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระในขอ้นี ้อาจไดร้บัเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่ได ้
ขอ้ 25. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

25.1  ตาย 
25.2  ลาออก 
25.3  ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535   
25.4  ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ตามขอ้ 28 
25.5  ศาลมคี าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่ง
ลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหแ้กน่ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 27. ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ 28 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดเขา้เป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการท่ียัง
เหลอือยู่ 

บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ี
ตนแทน 
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ขอ้ 28. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน
สี่ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

ขอ้ 29. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 30. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการดว้ยก็ได ้
รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมอย่างนอ้ยไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดถ้า้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น  
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 32.   ประธานกรรมการเป็นผูม้ีอ  านาจเรียกประชุม หรือสั่งใหม้ีการเรียกประชุมคณะกรรมการไดใ้นการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนการประชุม  เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพือ่รกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท  ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
  ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ โดยใหม้ีอ  านาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได ้

ขอ้ 34. หา้มมิให้กรรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบรษิัท เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ขอ้ 35. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีท ากับบริษัทหรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มขึน้หรือลดลงใน
บรษิัท หรอืบรษิัทในเครอื 

ขอ้ 36. คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ ส านกังานสาขา  หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง 

ขอ้ 37.  คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร โดยใหม้ีอ  านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแล
กิจการของบรษิัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นกรรมการบรหิารโดยต าแหน่ง 

  ใหค้ณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได ้รองประธานกรรมการบริหารมี
หนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการบรหิารมอบหมาย 

กรรมการบรหิารมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการก าหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือน
สทิธิของกรรมการบรหิารผูน้ัน้ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ย่างอื่นตามขอ้บงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ       
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ขอ้ 38.   ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณี ท่ีไม่มีรองประธาน
กรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุม
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

  ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารเพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหนา้ท่ีดงัท่ีก าหนดไว ้จะตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการบรหิารไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมด จึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชมุ 

  การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะตอ้งไดร้บัการออกเสียงไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงท่ีเป็นองคป์ระชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินัน้ กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียง ถา้คะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

  กรรมการบรหิารผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
ขอ้ 39.   คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึง ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีจ านวน คุณสมบัติ หน้าท่ีความ

รบัผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   
  กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ไม่

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผูน้ัน้ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ย่างอื่นตามขอ้บงัคบันีใ้นฐานะ
กรรมการ 

ขอ้ 40.   ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการซึ่งมาประชมุคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

  การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดร้บัการออก
เสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนเสียงท่ีเป็นองคป์ระชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินัน้ กรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียง ถา้
คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด  

ขอ้ 41. ใหค้ณะกรรมการมอี  านาจจดัตัง้ส  านกังานสาขา หรือเลิกส านกังานสาขาของบรษิัทได ้
ขอ้ 42. อ านาจกรรมการท่ีจะท านิติกรรมผกูพนับรษิัท คอื กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั 
ขอ้ 43. คณะกรรมการมีอ  านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัท และ/หรือการ

ท านิติกรรมต่างๆ แทนบรษิัท พรอ้มทัง้ก าหนดเง่ือนไขในการลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัทของกรรมการดงักล่าวได ้
ขอ้ 44. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของ เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามท่ี

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็น
คราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้ และนอกจากนัน้อาจใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่างๆ 
ตามระเบียบของบรษิัท 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดร้บั
ค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งบรษิัท       
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หมวดที ่5  การประชุมผูถ้ือหุน้ 

 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลาย
คนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ยในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อ
หุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกดิจาก
การจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจาก
การจดัใหม้ีการประชมุครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 
 

ขอ้ 46. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) 
วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) 
วนั 

 

ขอ้ 47. ในการประชมุผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน  หรือไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้มารว่มประชุม
ไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการประชุมเพราะผูถื้อหุน้เป็นผูร้อ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนดัประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 

ขอ้  48. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ 
ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหน่ึงมีหน่ึงเสียง การออกเสียง
ลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้งขอและท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนนเสียงลบัก็ใหล้งคะแนน
ลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุก าหนด 
 

ขอ้ 49. มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
49.1  ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ี 
          ประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้เสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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49.2  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก 
          เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิทัหรือการรวมกจิการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้หรือหุน้กูช้นิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได ้การออกหุน้บรุิมสิทธิ  หรือหุน้

บรุมิสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได ้การออกหลกัทรพัยช์นิดอื่นตามบทบญัญัติของกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การออกใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุน้ทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรือเลิกบรษิัท 
 

ขอ้ 50. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้
50.1  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
50.2  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
50.3  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
50.4  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
50.5  เลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
50.6  กิจการอื่นๆ 

 

ขอ้ 63. การประชมุผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชมุใดๆ ของบริษัท ประธาน กรรมการ หรือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม
จะก าหนดใหจ้ัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้และการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้
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เงือ่นไข หลักเกณฑ ์และวิธปีฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 
และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.  การมอบฉันทะ 

 กรณีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้แทนก็ได ้โดยบรษิัทไดจ้ดัส่ง
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 หนา้ 
52-62)  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดูแลหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได ้ส าหรบัผูถื้อหุน้นอกจากนั้น
สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่านัน้ โดยบรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุนี ้หรือสามารถ Download ไดท้ี่ Website : www.bangkoklife.com  

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
1.1 ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน    

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
1.2 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะให้

ถกูตอ้งครบถว้น 
1.3 ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งน าหนงัสือมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะ

จะเขา้ประชมุ 
1.4 ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยระบชุื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ คือ  
 

     ดร. ศิริ  การเจริญดี  
     บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
     เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ีแขวงวงศส์ว่าง  

 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อ ผูม้อบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์
ธุรกิจ ตอบรบั และปิดผนกึส่งทางไปรษณีย ์โดยไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณีอากรมายงั 
 

เลขานุการบริษัท  
บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศส์ว่าง  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

http://www.bangkoklife.com/
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ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หรือน ามามอบต่อกรรมการ หรือบคุคลท่ีกรรมการแต่งตัง้ก่อนเริ่มการประชมุ       
เพื่อบรษิัทจะสามารถด าเนนิการตามความประสงคข์องทา่นต่อไป 

 

2.  การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บรษิัทจะเริ่มเปิดรบัลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุ ชิน  โสภณพนิช ชัน้ 11 อาคารส านกังาน

ใหญ่ บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตาม
แผนที่สถานท่ีจดัประชมุที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 หนา้ 64)   
 ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี ้ในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ (แลว้แต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงั

ไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีที่มีการเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุลให้
ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย โดยบริษัทจะไม่ขอเอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
เพื่อเป็นการกีดกนั หรือสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชมุ 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 หนา้ 52-62) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้และ     

ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3. เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

1. เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
2. ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บคุคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซึ่งเป็นผูเ้ขา้ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้  

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 หนา้ 52-62) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
2. ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  โดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนนติิบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

3. เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
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3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจั่ดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบักบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ประชมุซึ่งมิไดม้ีสญัชาติไทย 
หรือซึ่งเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ดงัต่อไปนี ้
3.1 หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ ตัง้อยู่

หรือโดยเจา้หนา้ที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือ
ชื่อผกูพนันิติบคุคลและเงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

3.2 เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาไทยจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และให้ผูแ้ทนนิติ
บคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

  

3.  การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 ประธานที่ประชุมจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเขา้สู่วาระการ
ประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
1.1 การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหาก  
1.2 การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได ้หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได ้
1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้น หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขึน้ 
1.4 ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามที่ผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนัน้ บรษิัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามที่ 
ผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหนา้ ในขณะที่ผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียน
เรียบรอ้ยแลว้ 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
2.1 การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม และของผูถื้อ

หุน้ที่มอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีบริษัทบนัทึกไวล่้วงหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ประชุม 
ที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง มาหักออกจากจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูท้ี่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2.2 ประธาน จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวมทัง้แจง้จ านวนบตัรเสีย (ถา้มี) 
และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละเท่าใด 
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ขอ้มูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

        

ชื่อ – นามสกุล:  ดร.ศิริ  การเจริญดี                                                
อายุ:  73 ปี                                                                                       

สัญชาติ:  ไทย  

ต าแหน่งในบริษัท   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทนุ /  
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
   ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ:  22 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2542) 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 13 ปี  4 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้ เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2550) 
 
การศึกษา / การอบรม 
ปรญิญาเอก   Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, 
       Australia 
ปรญิญาโท   Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia 
ปรญิญาตรี (เกียรตนิยิม)  Economic Statistics, University of Sydney, Australia 
หลกัสตูร   ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 5/2550 
หลกัสตูร    Advanced Management Program, รุน่ ที่ 113/2538 Harvard Business School 
หลกัสตูร    Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 6/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุน่ที่ 60/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 4/2546 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน    : 3 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการลงทนุ  บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกจิการ   

บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ค.62 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท นวเวช อินเตอร ์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    : 4 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2561 - ปัจจบุนั:  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ และประธานคณะกรรมการการเงินและทรพัยสิ์น 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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2559 - ปัจจบุนั:  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บรษิัท ทรสิ เรทติง้ จ ากดั 

2546 - ปัจจบุนั:  คณะกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง และประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกจิ (รายสาขา)  
 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

2546 - ปัจจบุนั:  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา  
บรษิัท ทรสิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

 
การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคญั      : ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างาน 
ก.พ.61 - พ.ค.62  ประธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เคพีเอ็น เฮลทแ์คร ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 - พ.ค.61  ประธานกรรมการบรหิาร  บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2557- ก.ค.61   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
2557- ก.ค.61  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2550 - 2555  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บรษิัท โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส ์จ ากดั(มหาชน) 
2545 - 2546   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2543 - ก.พ.61  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิัท โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน) 
2543 - เม.ย.60  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
2545 - 2557  รองประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบรหิาร  

บรษิัท ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2542 - 2545  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิัท ประสิทธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท   8/8  (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการลงทนุ   12/12 (รอ้ยละ 100) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตัิงาน 2/2 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการอสิระ   1/1 (รอ้ยละ 100) 
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การถือหุน้ในบริษทั  - ไม่มีหุน้ทางตรงและทางออ้ม - (ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563) 
 

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้  - ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คณุสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอืน่/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย   - ไม่มี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แขง่ขนั/กิจการที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกจิของบรษิัท - ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฏหมาย) - ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ - ไม่เป็น - 
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หนังสือมอบฉันทะ 
 
 
 
 
การมอบฉันทะ 
 
 หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท 
โดยขอ้มลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 7 หนา้ 49-51 หรอื แต่งตัง้บคุคลอื่นใหเ้ขา้รว่มประชมุ และออกเสียงในท่ีประชุม
แทน โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงใน 3 แบบดงันี ้
 

1. แบบ ก. (เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไป) 
2. แบบ ข. (เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
3. แบบ ค. (เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไป) 
 

       เขียนที่..................................................................................... 
       วนัท่ี .............. เดือน ……........................... พ.ศ. ……............. 

(1)  ขา้พเจา้...................................................................... สญัชาติ................................ อยู่บา้นเลขที่........................... 
ถนน...................................ต าบล/แขวง…………......อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย.์.................. 
  (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั....................................เสียง  ดงันี ้
  หุน้สามญั...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 
       หุน้บรุมิสทิธิ................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้    
       (1) ............................................................................................. อาย ุ....................ปี อยู่บา้นเลขท่ี......................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต......................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์......... หรือ 
             (2) ............................................................................................ อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขท่ี.......................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต.......................... จงัหวดั................. รหสัไปรษณีย.์......... หรือ 
              (3) ............................................................................................. อาย ุ..................ปี อยู่บา้นเลขท่ี.......................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั............... รหสัไปรษณีย.์.......... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชิน  โสภณพนิช ชัน้ 11 อาคารส านกังานใหญ่ 
บริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ  
  ลงชื่อ ..........................……...............................ผูม้อบฉนัทะ 

                      ( .............................………...................…... )  
      ลงชื่อ ..................………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................ )  
      ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…........................... )  

ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..….......................... ) 
 
หมายเหตุ  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง 
 

 

อากร
แสตมป์   

 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
(เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

       
       เขียนที่..................................................................................... 
       วนัท่ี ................... เดือน ……......................... พ.ศ. ….............. 

(1)  ขา้พเจา้............................................................................. สญัชาติ............................ อยู่บา้นเลขท่ี........................ 
ถนน...................................ต าบล/แขวง………………......อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย.์............ 
  (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม........................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง  ดงันี ้
  หุน้สามญั......................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................เสียง 
       หุน้บรุมิสิทธิ...................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้    
       (1) ............................................................................................. อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขที่.......................... 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์............ หรือ 
             (2) ............................................................................................ อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขที่.......................... 
ถนน.................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์............ หรือ 
              (3) ............................................................................................. อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขท่ี......................... 
ถนน.................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์........... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชิน  โสภณพนิช ชัน้ 11 อาคารส านกังานใหญ่ 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ดว้ย 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 

วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

อากร
แสตมป์   
20 บาท 
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 หนา้ 2 ของจ านวน 4 หนา้ 
 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที ่5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   ชื่อกรรมการ   นางสาวิตรี  รมยะรูป 
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ   นายเวทิศ  อศัวมงัคละ 
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
    ชื่อกรรมการ   ม.ล.จิรเศรษฐ  ศขุสวสัดิ ์
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      ชื่อกรรมการ          นายโคจิ  อิชิบะ 
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
      ชื่อกรรมการ          นายยอูิชิ  ฮอนดา้ 
       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง    
 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 
วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

  ลงชื่อ ..........................…….................................. ผูม้อบฉนัทะ 
                      ( .............................………...................…... )  
 

      ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

      ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. ) 
 
หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ชิน  โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ี  อืน่ดว้ย     
 

วาระที.่........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  

วาระที.่........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที.่........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที.่........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที.่........................เร่ือง     เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
 

  ชื่อกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ  ...........................................................................................  
      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ  ...........................................................................................    
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

(เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

 
เขียนที่................................................................................ 

           วนัท่ี ................ เดือน ……....................... พ.ศ. …............. 
(1)  ขา้พเจา้.............................................................................. สญัชาติ.............................. อยู่บา้นเลขที่................... 

ถนน.....................................ต าบล/แขวง……………......อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย.์............ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั........................................................................................... 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท   กรุงเทพประกนัชีวิต   จ ากดั   (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง  ดงันี ้
  หุน้สามญั........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................เสียง 
       หุน้บรุมิสิทธิ.....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้    
       (1) ...................................................................................... อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขที่................................ 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์............ หรือ 

      (2) ...................................................................................... อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขท่ี................................. 
ถนน.................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์........... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. หอ้งประชมุ ชิน  โสภณพนิช ชัน้ 11 อาคารส านกังานใหญ่ บรษิัท 
กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

     หุน้สามญั.…………………..…..หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้........................เสียง 
     หุน้บรุมิสิทธิ ……………..…..…หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้........................ เสียง 
           รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ............................................... เสียง 
 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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หนา้ 2 ของจ านวน 5 หนา้ 
 

วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที ่5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   ชื่อกรรมการ   นางสาวิตรี  รมยะรูป 
      เห็นดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ   นายเวทิศ  อศัวมงัคละ 
      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
    ชื่อกรรมการ   ม.ล.จิรเศรษฐ  ศขุสวสัดิ ์
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      ชื่อกรรมการ          นายโคจิ  อิชิบะ 
      เห็นดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง  
      ชื่อกรรมการ          นายยอูิชิ  ฮอนดา้ 
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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หนา้ 3 ของจ านวน 5 หนา้ 

  

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

  ลงชื่อ ..........................…….................................. ผูม้อบฉนัทะ 
                      ( .............................………...................…... )  
 
      ลงชื่อ ..................…………..…...............................ผูร้บัมอบฉันทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 
      ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. ) 
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หนา้ 4 ของจ านวน 5 หนา้ 
หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงทนุในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2)   หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
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หนา้ 5 ของจ านวน 5 หนา้ 
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ ค. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน  โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย     

วาระที.่........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที.่........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที.่........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที.่........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที.่........................เร่ือง     เลือกตั้งกรรมการ (ตอ่) 
 

  ชื่อกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ  ...........................................................................................  
      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ  ...........................................................................................   
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ  ...........................................................................................  
      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ  ...........................................................................................  
      เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 

 

ด้วยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี ้อยู่ในสถานะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อความ
ปลอดภยั และลดความเส่ียงจากการติดเชือ้ บรษิัทจึงก าหนดมาตรการคดักรอง และขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้ในการปฏิบตัิตวั
ดงันี ้ 
 การคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
• บริษัทจัดจุดคัดกรอง ณ ทางเขา้ประตูชั้น 1 ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านจุดคัดกรอง และปฏิบัติตามค าแนะน าของ

เจา้หนา้ที่ในการวดัอณุหภมูิ ลงทะเบียนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” รวมถึงลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จล  
• ผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางไป หรือพักอาศัยใน พืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดภายในประเทศ และ/หรือเดินทางกลับจาก

ต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ของบรษิัทท่ีบรเิวณจดุคดักรอง  
• บรษิัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่มีอาการดงัต่อไปนีเ้ขา้บรเิวณสถานท่ีประชมุ  

o มีไขอ้ณุหภมูิสงูกว่า 37.5 องศาเซลเซียส  
o มีอาการไอ เจ็บคอ  
o ใกลช้ิดกบัผูป่้วยยืนยนัการติดเชือ้ COVID-19  
o ผูท้ี่มีการเดินทางไปในพืน้ท่ีเสียง หรือผูท้ี่อยู่ในกลุ่มเส่ียงตามการวินิจฉยัของแพทยท์ี่บรษิัทจดัเตรียมไว ้ 

 ขอ้ปฏิบตัิในการประชมุ  
• ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา หลีกเล่ียงการเอามือสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) และลา้งมือดว้ย

เจลแอลกอฮอลท์ี่บรษิัทจดัเตรียมไวใ้หใ้นบรเิวณสถานที่จดัประชมุ  
• ไม่ยา้ยที่นั่งไปมาตลอดการประชมุ  
• ขอความรว่มมือไม่รบัประทานอาหารหรือของว่างในบรเิวณพืน้ที่ประชมุ โดยบรษิัทจดัเพียงน า้ดื่มไวค้อยบรกิารเท่านัน้  
• เพื่อสขุอนามยัของส่วนรวม บรษิัทจะไม่จดัไมโครโฟนส าหรบัการซกัถาม ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มีขอ้ซกัถามในท่ีประชมุใหเ้ขียนลงใน

กระดาษและส่งใหเ้จา้หนา้ที่เท่านัน้ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับวาระที่มีการลงคะแนนเท่านัน้ เพื่อให้
การประชมุมีความกระชบั และแลว้เสรจ็ในระยะเวลาไม่นานนกั 

มาตรการและการป้องกนัอื่นๆของบรษิัท  
• จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาล และทีมประสานงานกับโรงพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่มีอาการสุ่มเส่ียง  เช่นมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ มี

น า้มกู หรือหายใจเหน่ือยหอบ เป็นตน้  
• จดัเตรียมจดุที่มีเจลแอลกอฮอลล์า้งมืออย่างเพียงพอในบรเิวณสถานท่ีจดัการประชมุ  
• ใหบ้คุลากรของบรษิัทท่ีท าหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้สวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน  
• จดัใหม้ีการท าความสะอาดอปุกรณใ์นบรเิวณที่มีผูส้มัผสัมาก 
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