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ที่  BLA.F1S 17/2563 
 
       18 มิถนุายน 2563 
 
เรือ่ง   ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
 
เรยีน   ทา่นผูถื้อหุน้ 
 
สิง่ที่สง่มาดว้ย   1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
  2.    รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสั QR Code และแบบลงทะเบียน 
 3.    ขอ้มลูกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
  4.    หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ และค านิยามกรรมการอิสระ 
 5.    ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
 6.    เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 7.    ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  
 8.    หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
 9.    มาตรการเฝา้ระวงัและปอ้งกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบรษัิท 
 10.  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
 11.  ซองบรกิารไปรษณียธ์ุรกิจตอบรบั 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2563 มีมติ
ใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ส านักงาน

ใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัศกุรท์ี่ 26 
เมษายน 2562 และเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พรอ้มทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
(www.bangkoklife.com) โดยมีส  าเนารายงานการประชมุ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ:  ไดม้ีการบนัทกึรายงานการประชมุไวอ้ยา่งถกูตอ้ง เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562   

การลงมต:ิ  วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 โดย
มีรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2562 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยขอ้ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2562 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2562  

การลงมติ:  วาระนีไ้มต่อ้งลงมติจากผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิททีไ่ดผ้า่นการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 โดยงบการเงินดังกล่าวไดผ้่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่าน
การตวจสอบและลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั แลว้ โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้

สรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบ                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  หนว่ย : ลา้นบาท 

 
รายการ 

ปี 2562 ปี 2561 
งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 
สนิทรพัยล์งทนุ 323,805 323,787 314,047 314,066 

สนิทรพัยร์วม 333,680 326,598 333,621 324,553 

หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 286,642 286,642 283,281 283,281 

หนีส้นิรวม 289,420 289,407 286,070 286,057 

สว่นของเจา้ของ 44,260 44,215 38,508 38,496 

เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดส้ทุธิ 34,308 34,308 39,554 39,554 

รายไดจ้ากการลงทนุ 12,632 12,632 12,255 12,202 

ก าไรสทุธิ 4,384 4,384 4,960 4,926 

ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 2.57 2.57 2.91 2.89 
 

ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินในรายงานประจ าปี 2562 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

การลงมต:ิ  วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4    เพื่อรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: พระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 56 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้ง

จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ไวเ้ป็นทนุส ารองจนกวา่จะมีทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นีบ้รษัิทมี
ทนุส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้จึงไมจ่ าเป็นตอ้งตัง้ส  ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2562 นี ้ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล แตจ่ะตอ้ง
ไมม่ียอดขาดทนุสะสม และ/หรอืมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบรษัิทและบรษัิทย่อย โดยในปี 
2562 บริษัทมีก าไรสุทธิทั้งสิน้จ านวน 4,386 ลา้นบาท หรือ 2.57 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัรา หุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,109 ลา้นบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงิน 
ปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดครึง่ปีแรกจ านวน 546 ลา้นบาท หรอื คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.32 บาท ใน
วนัที่ 20 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานครึ่งปีหลงัในอตัราหุน้ละ 0.33 
บาท ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบจากนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ:  บริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นกองทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแลว้ 
คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการ
ด าเนินงานปี 2562 ในอตัรา หุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,109 ลา้นบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดครึ่งปีแรกจ านวน 546 ลา้นบาท หรือ  คิดเป็นอัตราหุน้ละ 0.32 บาท ในวันที่ 20 
กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่ปีหลงัในอตัราหุน้ละ 0.33 บาท ซึ่ง
ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบจากนายทะเบียน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรบัปี 2562 อีก 

การลงมติ:  วาระนีไ้มต่อ้งลงมติจากผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 24 ก าหนดใหก้รรมการออกจาก

ต าแหนง่ตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 หรอืจ านวนท่ีใกลท้ี่สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดในการประชุม
สามญัประจ าปีทกุครัง้ โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 5 ทา่น คือ  

 

1) คณุสนุทร อรุณานนทช์ยั  กรรมการอิสระ 
2) รศ.ด ารงค ์ทวีแสงสกลุไทย กรรมการอิสระ 
3) คณุประพนัธ ์อศัวอารี  กรรมการอิสระ 
4) คณุประไพวรรณ ลมิทรง  กรรมการ 
5) คณุชลลดา โสภณพนิช  กรรมการ 

 

บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคล เพื่อรบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท
และแจง้ผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม -  31 ธนัวาคม 2562 
แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ   
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
ด าเนินการสรรหา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผูม้ีความรู ้ความเช่ียวชาญในหลากหลายอาชีพ มีวิสยัทัศน์
กว้างไกล อีกทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระมีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม และไดป้ฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็น
อย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ นายสนุทร อรุณานนทช์ยั นายประพนัธ ์อศัวอารี  นางประไพวรรณ ลิมทรง และนางสาว
ชลลดา โสภณพนิช และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ ์เป็น
กรรมการอิสระ 

 

ขอ้มูลของกรรมการที่ได้รบัการเสนอช่ือดังกล่าวขา้งต้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 และหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการ และค านิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบรษัิท (โดยกรรมการท่ีไมม่ีสว่นไดเ้สยี) ไดพ้ิจารณากลั่นกรองบคุคลที่ไดร้บั
การคดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นวา่กรรมการทัง้ 5 
ท่านที่เสนอใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการ มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท์ี่หลากหลาย
เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิท เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีออก
จากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย นายประพันธ ์      
อศัวอารี  นางประไพวรรณ ลิมทรง และนางสาวชลลดา โสภณพนิช และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
พิจารณาแตง่ตัง้ นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ ์เป็นกรรมการอิสระ 
 

อนึง่ ส  าหรบัคณุสนุทร อรุณานนทช์ยั ซึ่งด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปีนัน้ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นว่า ท่านเป็นผูม้ีความพรอ้มทัง้ดา้นวัยวุฒิและคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารระดบัสงู เป็นผูท้ี่มี
ความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินบริษัท และมีประสบการณ์ในหลายๆ ดา้น 
รวมถึงในธุรกิจประกนัชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อกิจการของบริษัทเป็นอย่างมาก จึงเป็นผูท้ี่สามารถด ารงความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรรมการอิสระของบรษัิท 

คณะกรรมการการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการทัง้ 5 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิ
ครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

การลงมติ:  วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 44 ก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ  
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณาจากความรูค้วามสามารถ ความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 และ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2563 ในวงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บาท (สบิหกลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) ซึง่เทา่กบั
คา่ตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิส  าหรบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 
 

1) คา่เบีย้ประชมุในฐานะกรรมการบรษัิท 
บรษัิทจ่ายเบีย้ประชมุใหก้บักรรมการบรษัิททกุทา่นเมื่อมีการประชมุในอตัรา 40,000 บาทตอ่คน  
ประธานกรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนในอตัรา 2 เทา่  

2) คา่เบีย้ประชมุในฐานะคณะกรรมการชดุยอ่ย 
บรษัิทจ่ายเบีย้ประชมุส าหรบักรรมการที่เขา้รว่มประชมุแตล่ะครัง้ในอตัรา 40,000 บาทตอ่คน  
ประธานที่ประชมุไดร้บัคา่ตอบแทนในอตัรา 2 เทา่   

3) คา่บ าเหน็จกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการแตล่ะปี โดยพิจารณาตามระบบการใหค้ะแนนซึง่พิจารณาจาก
ภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในแตล่ะปี 

 

ทัง้นีใ้นปี 2562 มีคา่ตอบแทนกรรมการที่จ่ายจรงิจ านวน 14,880,000 บาท (สบิสีล่า้นแปดแสนแปดหมื่นบาทถว้น) โดย
มีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ภายในวงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บาท (สบิหกลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) 
 

การลงมติ:  วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 50 ก าหนดใหพ้ิจารณา
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีในการประชมุสามญัประจ าปี  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถ ความเขา้ใจและประสบการณใ์นการตรวจสอบในธุรกิจประกนัชีวิต ความช านาญในวิชาชีพ ความเป็น
อิสระและเป็นกลางของผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นสมควรเสนอใหแ้ตง่ตัง้ บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปี 2563  
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โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ ได้รับการแต่งตัง้เป็นปีที ่
1. นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ 4301 

3356 
6638 
7731 

4 
4 
4 
2 

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

 

 

อนึ่ง ผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท  
 

คา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงิน 1,975,000 บาท (หนึ่งลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นหา้พนับาทถว้น) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.07 
จากคา่ตอบแทนที่ไดร้บัในปี 2562 

 

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ คา่บริการอ่ืนหมายรวมถึงค่าตอบแทนในการตรวจสอบสถานะการด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยงและค่าสอบทานการ
ค านวณมลูคา่บรษัิทตามวิธีทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณา
กลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ  ดร.  
ทศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ ดร.สวุจัชัย เมฆะอ านวยชัย ผูส้อบบญัชีอนุญาต
เลขที่ 6638  และ/หรือ นายนันทวฒัน ์ส ารวญหนัต์ ผูส้อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทส ุ   
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิท และก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,975,000 บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.07 จากจ านวนคา่ตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิในปี 2562 

การลงมติ:  วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8      พิจารณาอนุมตัแิก้ไขขอ้บังคบัของบริษัท 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 
บรษัิทจึงเห็นควรใหเ้พิ่มขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 63  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท โดยเพิ่มขอ้บงัคบั ขอ้ 63 เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ.2563 ดงันี ้

รายการ 2563 (บาท) 2562 (บาท) 
เปล่ียนแปลง 

(บาท) 
เปล่ียนแปลง

(ร้อยละ) 

คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 1,975,000 1,954,000 21,000 1.07 
คา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) 2,570,000 2,530,000 40,000 1.58 
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“ขอ้ 63  การประชมุผูถื้อหุน้ การประชมุคณะกรรมการ หรอืการประชุมใดๆ ของบรษัิท ประธานกรรมการ หรือผูท้ี่ท  า
หนา้ที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดใหจ้ัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ได้ และการส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุ รวมถึงเอกสารประกอบการประชมุ จะสง่โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสก็์ได”้ 

 

การลงมติ:  วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 9     พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุน้ ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัที่ 16 
มิถนุายน 2563  

บริษัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 โปรดเลือกหนงัสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพรอ้มลงลายมือช่ือของท่านผูถื้อหุน้ในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มแนบหลักฐานประกอบ และส่ง
หนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซ่ึงบริษัทได้จัดซองบริการไปรษณียธุ์รกิจตอบรับมาเพื่ออ านวย
ความสะดวกดว้ยแลว้ (เพื่อความสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ ก่อนวนัประชมุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 1 วนั) 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทปฏิบัติตามค าแนะน าของหน่วยงาน
ราชการ โดยสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นตัวแทนผูร้บัมอบฉันทะ รายละเอียดขอ้มูล
กรรมการอิสระที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นตัวแทนผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้ 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม           
โปรดปฏิบตัิตามมาตรการเฝา้ระวงัและปอ้งกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบรษัิท ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 9 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

      (นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ) 
          เลขานกุารบรษัิท 
 

              โดยค าสั่งคณะกรรมการบรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
 

 
สว่นเลขานกุารบรษัิท  โทรศพัท:์ 0 2777 8845  โทรสาร: 0 2777 8680  
หมายเหต ุ: บรษัิทไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ฉบบันีไ้วบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2562 

บริษัท กรุงเทพประกนัชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
วนัศกุรท์ี ่26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 7 ส านกังานใหญ่ 

เลขที ่23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม  9.00 น. 

ก่อนเปิดการประชุม เลขานกุารบริษัท แนะน าคณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และผูร้ว่มสงัเกตการณป์ระชุม
และการนบัคะแนน ตลอดจนชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ โดยการเปิดคลปิเสยีง มีรายละเอียด
ดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. ศิร ิ การเจรญิด ี    ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทนุ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

2. นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

3. นางคมคาย  ธูสรานนท ์    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรหิาร/ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี/กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 
กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

4. นายประพนัธ ์ อศัวอาร ี    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการตรวจสอบ 
5. นายโชน โสภณพนิช    กรรมการ/รองประธานกรรมการบรหิาร 
6. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ลุ    กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน                                                   
7. นายด ารงค ์ ทวีแสงสกลุไทย   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
8. นางสาวิตร ี รมยะรูป    กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการลงทนุ 
9. นายมิโนรุ คิมรูะ    กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
10. นายโคจิ อิชิบะ    กรรมการ 
11. นายยอูชิิ  ฮอนดา้    กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสีย่ง/  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
12. นางประไพวรรณ  ลมิทรง   กรรมการ 
13. นางสาวชลลดา โสภณพนิช   กรรมการ 
14. นายเวทิศ อศัวมงัคละ    กรรมการ 
15. ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ ์    กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการลงทนุ/  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1.  นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ   รองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน  
และเลขานกุารบรษัิท 

2.  นายอนชุา ภิงคารวฒัน ์    ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายการขายช่องทางสามญั 
3.  นางสาวจารุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม    ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชีและการเงิน 
4.  นางอรนชุ ส  าราญฤทธ์ิ    ผูอ้  านวยการอาวโุส สายประกนัชีวิต 
5.  นางสาวศิรนิารถ วงศเ์จรญิสถิตย ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด 

1.  นายนนัทวฒัน ์ ส  ารวญหนัต ์   ผูส้อบบญัชี  
2.  นายวชัระ ลขิิตบรรจงด ี    ผูส้อบบญัชี  
3.  นายพงษ์พิษณ ุศภุโชตชิานนทน ์   ผูส้อบบญัชี  

ที่ปรึกษากฎหมายจากส านักงานกฎหมายคนึง แอนด ์ พารท์เนอรส์  จ ากดั  

นายเลศิศกัดิ ์สธุรรมพร    ที่ปรกึษากฎหมาย  

ผู้ร่วมสังเกตการณก์ารประชุมและการนับคะแนน 

1.  นายเลศิศกัดิ ์สธุรรมพร    ที่ปรกึษากฎหมาย ส านกังานกฎหมายคนงึ แอนด ์ พารท์เนอรส์  จ ากดั 
2.  นางศิรพิร ธนทิตย ์    ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

ค าชีแ้จงวธีิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 

1. การประชุมจะพิจารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้   
ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามก่อน แลว้จึงจะใหม้ีการลงมติส  าหรบัวาระนัน้ๆ กรณีที่ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการซกัถามก่อนหรอืแสดง
ความเห็น ขอใหผู้ถื้อหุน้ยกมือและแจง้ช่ือ นามสกุล ทัง้นี ้กรณีที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหแ้จง้ช่ือผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะมาใหท้ี่ประชุม
ทราบดว้ยทกุครัง้ 

2. ผูถื้อหุน้ทกุรายมีคะแนนเสยีงหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหาก 
3. การออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกเสยีงได ้หรอืไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนบางสว่นได้ 
4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรอืมีความประสงคจ์ะงดออกเสยีงในวาระใดในการประชุม ใหผู้ถื้อหุน้กาเครือ่งหมายถกูลงในช่อง  

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จากนัน้จะมีเจา้หนา้ที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาค านวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทัง้นี ้
บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุมและถือว่า
คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้หากไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นคัดคา้น หรือแสดงความเห็นเป็นอย่าง
อื่นใหถื้อวา่ที่ประชมุเห็นชอบ 

5. ส าหรบัวาระการพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการ บรษัิทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม ทัง้ในกรณีที่ผูถื้อ
หุน้มีความประสงคท์ี่จะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งนี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้กาเครื่องหมายถูกลงในช่อง     
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง จากนัน้จะมีเจา้หนา้ที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อน ามาค านวณคะแนนเสยีงวา่มีผูถื้อหุน้ 
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เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าใด ส าหรบัผู้รบัมอบฉนัทะที่ไม่ไดร้บับตัรลงมติตัง้แตล่งทะเบียน คือ กรณีที่ผู้
ถือหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งมติดงักลา่วจะสอดคลอ้งกบัมติที่ผูถื้อหุน้ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักลา่ว 

6. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะปรากฏท่ีหนา้จอเพื่อแสดงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
 
นอกจากนี ้บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัทเป็นการล่วงหนา้ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแจง้ผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกสข์องตลาด
หลกัทรพัย ์และประกาศบนเว็ปไซตข์องบรษัิท ปรากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอเรือ่ง หรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 

ประธานท่ีประชมุกลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ และรายงานผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มีรายละเอียดดงันี  ้

ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   73   ราย นบัจ านวนหุน้ได ้             101,762,104   หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  155   ราย   นบัจ านวนหุน้ได ้          1,179,481,588   หุน้ 
รวมทัง้สิน้   228   ราย   รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้     1,281,243,692   หุน้ 

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75.0333 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด 
1,707,566,000 หุน้ จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และไดเ้ปิดประชมุเพื่อพิจารณาเรือ่งตามระเบียบวาระ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 โดยบรษัิทไดจ้ดัสง่ส าเนา
รายงานการประชุมดงักลา่วใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีประเด็นดงันี ้

ผูถื้อหุน้ 
(คณุอภิชยั ศิวยาธร) 

ถือหุน้ไดแ้จง้ขอ้ผิดพลาดในการพิมพร์ายงานการประชมุจากขอ้ความที่ซ  า้ซอ้นกนั 

ประธานในที่ประชมุ 
(ดร. ศิร ิการเจรญิด)ี 

ประธานฯ รบัทราบและจะน าไปปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 

เมื่อผูถื้อหุน้ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรบัรองรายงานการประชุ มสามัญ       
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญั 
 ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
 

- เห็นดว้ย 1,419,566,307 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 18,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 278,401 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (4/16) 
วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวสัดิ์ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2561 ตอ่ที่ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ดา้นผลการด าเนินงานในปี 2561 

ในปี 2561 บรษัิทมีผลงานเบีย้รบัรวม 40,892 ลา้นบาท ลดลง 7.1% จากปี 2560 โดยเบีย้รบัปีแรกมีจ านวน 8,101 ลา้น
บาท เติบโตลดลง 32.2%  ดา้นเบีย้รบัปีตอ่เพิ่มขึน้ 2.2% เป็น 32,791 ลา้นบาท เบีย้ประกนัรบัรวมสว่นใหญ่ยงัมาจากช่องทางธนาคาร
เป็นหลกัที่สดัส่วน 61% ช่องทางตวัแทนและช่องทางอื่นๆ มีสดัสว่น 34% และ 5% ตามล าดบั ส าหรบัการลดลงของ FYP มีสาเหตุ
หลกัจาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1. จากกลยทุธข์องบริษัทที่ตอ้งการลดสดัสว่นการขายผลิตภณัฑป์ระเภท Filler Product หรือผลิตภณัฑส์ะสมทรพัย์
ระยะสัน้ ซึ่งสง่ผลให ้VoNB margin ปรบัตวัสงูขึน้จาก 13.4% เป็น 17.2% ขณะที่มลูคา่ของธุรกิจใหม ่หรือ VoNB 
ลดลงจากปีที่แลว้เพียง 12.8% เทา่นัน้ ซึง่เป็นอตัราการลดลงที่ต  ่ากวา่การลดลงของเบีย้ปีแรก 

2. ผลกระทบจากการปรบัตวัของช่องทางธนาคาร 

นอกจากนัน้ การบงัคบัใชต้ารางมรณะใหม่ในช่วงกลางปี 2561 ไดส้ง่ผลกระทบใหอ้ตัราเบีย้ประกันบางประเภทลดลง  
อีกดว้ย 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีสนิทรพัยล์งทนุเพิ่มขึน้ 5% เป็น 314,066 ลา้นบาท ซึง่นโยบายการลงทนุไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี
ก่อนหนา้ โดยรอ้ยละ 77 ของเงินลงทนุทัง้หมดเป็นการลงทนุในตราสารหนีท้ัง้ภาครฐั และเอกชนที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือสงู  รายได้
จากการลงทนุในปี 2561 มีจ านวน 14,106 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.3% จากปีก่อนหนา้ และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ 
4.6%  

ทางด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทปี 2561 มีจ านวน 1,764 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.9% ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกนัภยัมีจ านวน 46,297 ลา้นบาท ลดลง 8.3% จากปี 2560 ส่วนหนึ่งมาจากการบนัทึกกลบัรายการ LAT Reserve จ านวน 660 
ลา้นบาท จากผลกระทบดงักล่าวท าใหก้ าไรสทุธิของบริษัทในปี 2561 เพิ่มขึน้เป็น 4,926 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 35.1% จากปีที่แลว้ 
และมีก าไรตอ่หุน้อยูท่ี่ 2.89 บาท  

สว่นของผูถื้อหุน้ในปี 2561 ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2560 เนื่องจากส่วนเกินทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขายลดลง 
4,313 ลา้นบาท จากผลของอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัตวัสงูขึน้ และภาวะตลาดหุน้ทัง้ในและต่างประเทศที่ปรบัตวัลดลงในช่วงปลายปีที่
ผา่นมา 

ในดา้นมูลค่าของบริษัทตามการประเมินทางวิธีคณิตศาสตร ์(Embedded Value – EV) มีมูลค่า  62,959 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ 0.3% คิดเป็นมูลค่าต่อหุน้ 36.86 บาท ส่วนมูลค่าของธุรกิจใหม่ในระหว่างปี 2561 (Value of New Business – 
VNB) มีมลูคา่เทา่กบั 1,396 ลา้นบาท ลดลง 12.8%  คิดเป็นมลูคา่ตอ่หุน้เทา่กบั 0.87 บาท 

ฐานะเงินกองทุนของบริษัทยงัอยู่ในเกณฑด์ี โดย ณ สิน้ปี 2561 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 
Adequacy Ratio – CAR) อยูท่ี่ 260%  
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (5/16) 
นอกเหนือจากด าเนินธุรกิจหลกัแลว้ บรษัิทยงัมุง่เนน้การสรา้งประสบการณท์ี่ดีกบัลกูคา้และการตอบแทนสงัคม ผา่นการ

สนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การใหค้วามรูด้า้นการวางแผนการเงิน การสง่เสริมสขุภาพและกีฬา การสนบัสนนุการศึกษา การดแูล
สขุภาพผูส้งูอาย ุและการสง่เสรมิศิลปวฒันธรรมไทย  

แนวทางในการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

บริษัทมุ่งเนน้การสรา้งสมดลุของรายไดเ้บีย้ประกนัภยัที่ไดร้บัจากแต่ละช่องทาง เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน และ   
ตัง้เปา้การเติบโตของเบีย้รบัปีแรกอยูท่ี่ 2 หลกั ผา่นแนวทางในการด าเนินธุรกิจในแตล่ะช่องทาง ดงันี ้ 

- ช่องทางตวัแทน เนน้การเพิ่มจ านวนและคุณภาพตวัแทน ปรบัโครงสรา้งทีมงานขาย พฒันาเครื่องมือและระบบ
สนับสนุนการขาย ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 
(TNQA) จ านวน 308 คน และ FA (Financial advisor) ที่ปรกึษาทางการเงินมืออาชีพจ านวน 1,415 คน 

- สรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหมเ่พื่อขยายช่องทางในการเขา้ถึงลกูคา้ 
- ช่องทางธนาคาร มุ่งเนน้ไปที่การวางเป้าหมายของบริษัทและธนาคารใหม้ีทิศทางเดียวกัน และไดป้ระโยชนท์ัง้       

2 ฝ่าย 
- ผลกัดนัการขายผ่านช่องทาง online ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศกัยภาพและมีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึน้ถึง 

114.3% ในปีที่ผา่นมา 

บรษัิทมุง่เนน้การพฒันาสนิคา้ประเภทประกนัคุม้ครองชีวิตและสญัญาเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทยท์กุความตอ้งการของลกูคา้ 
และไดท้ าการออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เช่น บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ ์ซึ่งมีจดุเดน่ท่ีใหค้วามคุม้ครองทกุที่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง สงูสดุ 100 
ลา้นบาทตอ่ปี บริษัทยงัอยู่ระหวา่งการพฒันาผลติภณัฑป์ระเภท Unit Link เพื่อใหพ้อรต์สินคา้ของบรษัิทครบถว้นพรอ้มตอบสนองต่อ
ตอ้งการของลกูคา้ 

บรษัิทไดป้ระยกุตใ์ชน้วตักรรมดา้นดิจิตอล เพื่อยกระดบัการบรกิารในแนวทางตา่งๆ อาทิ  
1. พฒันาเครือ่งมือส าหรบัใหบ้รกิารลกูคา้ เช่น BLA Happy Life Application  
2. พฒันาเครือ่งมือในการสนบัสนนุการขาย เช่น BLA Smart Agent  
3. การใชเ้ครือ่งมือ Big Data Analytics ใหเ้กิดประโยชนใ์นการพฒันาการใหบ้ริการลกูคา้และการพฒันาระบบงาน

ภายในของบรษัิท  
4. Digital Healthcare เช่น การใหบ้รกิารดา้นการแพทยผ์า่น Mobile Application  
5. National Digital ID Project เป็นโครงการภาครฐั สรา้งระบบการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน เพื่ออ านวยความสะดวก

ในการประกอบธุรกรรมตา่งๆ 

ทัง้นี ้ บริษัทยงัคงใหค้วามส าคญักับการบริหารความเสี่ยง ดว้ยระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร (Enterprise 
Risk Management :ERM)  และมีความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการดว้ยความโปรง่ใส ควบคู่กบัการด าเนินงานภายใตห้ลกัจริยธรรม
และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (6/16) 
บรษัิทมีนโยบายและเล็งเห็นความส าคญัของการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ ตัง้แตปี่ 2554 บรษัิทมีการสือ่สารและเผยแพรน่โยบายในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น
ใหแ้ก่บคุคลากรในองคก์ร และสรา้งความตระหนกัรู ้และท าการทบทวนหลกัปฏิบตัิภายใตน้โยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นเป็น
ประจ าทกุปี นอกจากนี ้บรษัิทไดด้  าเนินการสือ่สารและสง่เสรมิใหคู้ค่า้และผูใ้หบ้รกิารใหย้ดึถือในหลกัปฏิบตัิเดียวกนั  

ส าหรบัธุรกิจประกันชีวิตก าลงัเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบียบ ขอ้บังคบัต่ างๆ ไดแ้ก่ ประกาศ คปภ. เรื่อง
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยั กรอบการด ารงเงินกองทนุระยะที่ 2 (RBC2) การบงัคบัใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้บริษัทต้องมีการปรับตัว เช่น การ
ควบคุมดูแลคุณภาพการขายอย่างเครง่ครดั การบริหารความเสี่ยงของพอรท์การลงทุน และการปรบัพอรท์สินคา้ เป็นตน้ ซึ่งการ
กิจกรรมเหลา่นีอ้าจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานในระยะสัน้ แตย่งัคงเช่ือมั่นวา่จะสง่ผลดีตอ่ธุรกิจประกนัชีวิตอยา่งยั่งยืน 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีประเด็นดงันี ้

ผูถื้อหุน้ 
(คณุวินยั ธนศกัดิบ์ณัฑิต) 
 

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว
เนื่องจากเป็นแก่นของธุรกิจประกันชีวิต มีความสามารถท าก าไรที่ดีกว่า แทนที่จะเนน้สินคา้
ออมทรพัยเ์พื่อสรา้งยอดขาย โดยเฉพาะสนิคา้ออมทรพัยร์ะยะสัน้และสอบถามแนวทางในการ
พฒันาช่องทางการขายผา่นตวัแทนประกนัชีวิต 

ประธานกรรมการบรหิาร 
(นางคมคาย ธูสรานนท)์ 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของสินคา้ที่เนน้ความคุม้ครองประกนัชีวิตระยะยาว อย่างไรก็ดี 
ในบางช่วงเวลาการเสนอขายผลิตภณัฑท์ี่ใหค้วามคุม้ครองระยะสัน้หรือผลิตภณัฑท์ี่เนน้การ
ออมเงินใหป้ระโยชนใ์นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้บางกลุม่และเป็นการรกัษาฐาน
ลกูคา้ ไมส่ามารถละเลยได ้

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ)์ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ในระยะที่ผา่นมาบรษัิทพยายามลดสดัสว่นสนิคา้ระยะ
สัน้และใหค้วามส าคญัเพิ่มขึน้กับสินคา้ที่เนน้ความคุม้ครอง และสญัญาเพิ่มเติมฯ โดยในปี 
2561 ที่ผ่านมามียอดขายสินค้าออมทรพัย์ระยะสั้นน้อยมาก ในส่วนของการพัฒนาช่อง
ทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต บริษัทได้เริ่ม โครงการที่ จะช่ วยพัฒนาความรู้
ความสามารถของตวัแทนฯ เช่น โครงการ Smart Agent และ BLA Channel ซึ่งจะช่วยใหใ้น
อนาคตบรษัิทมีรายไดจ้ากช่องทางตวัแทนฯ เป็นสดัสว่นท่ีสงูขึน้ 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุวสนัต ์พงษ์พทุธมนต)์ 

สอบถามวา่การเติบโตในปี 2562 ของบรษัิทจะมาจากช่องทางใดบา้ง และบริษัทมีการปรบัตวั
เพื่อรองรบัแนวโนม้การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลอยา่งไร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ)์ 

รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากช่องทางธนาคารซึ่งบริษัทยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ธนาคารกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันบริษัทได้วางแผนการเติบโตผ่านช่องทางตัวแทน และ
ช่องทางอื่นๆ ใหเ้พิ่มขึน้ ผ่านกลยทุธก์ารเพิ่มจ านวนและพฒันาคณุภาพตวัแทน ดา้นการขาย
ผา่นช่องทางอื่นๆ ก็มีแนวโนม้ที่ดี โดยเฉพาะช่องทางออนไลน ์ซึง่มีการขยายตวัสงูมาก แตฐ่าน
ธุรกิจยงัเลก็อยู ่
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (7/16) 
 ในส่วนของการปรบัตวัเพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิตอล บริษัทไดพ้ฒันาระบบในหลายดา้นเพื่อ

รองรบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมถึงการพฒันาการ
ขายประกนัชีวิตผ่านช่องทางออนไลน ์และการเขา้รว่มโครงการพฒันาฐานขอ้มลู National ID 
กบัภาครฐัเพื่อความรวดเรว็ในการตรวจสอบตวัตนของลกูคา้ 

กรรมการบรษัิท 
(นายเวทศิ อศัวมงัคละ) 
 

ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมในฐานะท่ีเป็นผูบ้รหิารธนาคารกรุงเทพฯ วา่ บรษัิทยงัคงมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบั
ธนาคารฯ ปัจจุบนัธนาคารฯ อยู่ระหว่างปรบัโครงสรา้งการด าเนินธุรกิจดา้น Bancassurance 
รวมถึงการปรบัโครงสรา้งสินคา้ประกันชีวิตที่จะเสนอขาย ทีมงานของธนาคารฯ และบริษัท
ยงัคงมีการท างานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา การชะลอตัวของธุรกิจในปัจจุบนัเป็นเรื่องชั่วคราว
เทา่นัน้ 
 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุวสนัต ์พงษ์พทุธมนต)์ 

บรษัิทมีรายไดจ้ากแต่ละช่องทางคิดเป็นสดัสว่นเท่าไร และใหข้อ้เสนอวา่บริษัทควรหาช่องทาง
การขายเพิ่มเติม เช่น การขายผา่นรา้นสะดวกซือ้ 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิ)์ 
 

บริษัทมีรายไดจ้ากช่องทางธนาคารในสดัส่วนรอ้ยละ 66 ช่องทางตัวแทนฯ รอ้ยละ 26 และ
ช่องทางอื่นๆ รอ้ยละ 8 ในสว่นของขอ้เสนอใหเ้พิ่มช่องทางการขายใหม่บริษัทรบัทราบและจะ
น าไปพิจารณา 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2561 
 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ           
งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอขอ้มลูต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หก้ารรบัรองแลว้ และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั ไดต้รวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ โดยไดแ้สดงความเห็นอย่างไมม่ีเง่ือนไข ส าหรบัรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในงบการเงินหน้า 144 ถึง 297 ของรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งไดส้่งใหผู้้ถือหุ้นพิจารณา
ลว่งหนา้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (8/16) 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีความเห็นดงันี ้

ผูถื้อหุน้ 
(คณุสดบัพิณ กฤดานรากรณ)์ 

มีขอ้สงสยัว่า เหตใุดเงินส ารองส าหรบัการประกนัภยัระยะยาวมีความผนัผวนระหว่างปี 2560 
และ 2561 

ผูต้รวจสอบบญัชี 
(คณุนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต)์ 

การค านวณหนีส้ินส ารองส าหรบัการประกันภัยระยะยาวมีสูตรการค านวณที่คณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ก าหนดไว ้ซึง่จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูตลาด
เช่นอตัราดอกเบีย้ในการค านวณ สง่ผลใหก้ารค านวณเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณใ์นแตล่ะ
ปี 

รองผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และ
เลขานกุารบรษัิท 
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 

มาตรฐานบญัชีในปัจจุบนัสินทรพัยส์ว่นใหญ่ของบริษัทจะถกูบนัทึกที่ราคาทนุในขณะที่หนีส้ิน
จะถูกบนัทึกดว้ยมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างราคาทางบัญชีและราคาตลาด ดงันัน้ในช่วงที่อัตรา
ดอกเบีย้ในตลาดปรบัลดต ่าลงมากๆ จะสง่ผลกระทบต่อการบนัทึกบญัชีในฝ่ังหนีส้ินและสง่ผล
ใหเ้กิดความผนัผวนในงบก าไรขาดทนุได ้

ผูถื้อหุน้ 
(คณุวสนัต ์พงษ์พทุธมนต)์ 

มีขอ้สงัเกตว่า ท าไม ณ สิน้ปี 2561 บริษัทถึงมีเงินสดคงเหลือเป็นจ านวนมาก และไดร้บัอตัรา
ผลตอบแทนคอ่นขา้งต ่า 

รองผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และ 
เลขานกุารบรษัิท 
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 

บริษัทมีเงินสด ณ สิน้ปี 2561 สงูกว่าปกติเนื่องจากส ารองเงินไวช้ าระคืนกรมธรรมท์ี่จะครบ
ก าหนดในเดือนมีนาคม 2562 ราว 10,000 ลา้นบาท โดยเงินสดดงักลา่วบรษัิทถือครองไวใ้นรูป
ของตั๋วเงินระยะสัน้เป็นสว่นใหญ่จึงมีอตัราผลตอบแทนไมส่งูนกั 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุวสนัต ์พงษ์พทุธมนต)์ 

รองผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และ 
เลขานกุารบรษัิท 
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 

สอบถามการตัง้ส  ารองประกนัภยัในปี 2 5 6 1 ที่ลดลงมากกวา่การลดลงของเบีย้ประกนัภยัรบั 
 

การตัง้ส  ารองที่ลดลงมาจากสองสาเหตุหลกัไดแ้ก่ 1) การค านวณเงินส ารองประกันภัยจะมี
ความแตกต่างกันในสินค้าแต่ละประเภทซึ่งในปี 2561 บริษัทขายสินค้าที่มี เงินส ารอง
ประกนัภยัต ่า ในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ และ 2) อตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ในปี 2561 สง่ผลใหม้ีการกลบั
บญัชีรายการเงินส ารองสว่นเพิ่ม (LAT Reserve) ที่ตัง้ไวใ้น ณ สิน้ปี 2560 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุวสนัต ์พงษ์พทุธมนต)์ 

สอบถามการลงบญัชีส าหรบัเบีย้ประกนัภยัรบัระหวา่งงวด (Premium cut off) 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชีและ
การเงิน 
(คณุจารุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม) 

เบีย้ประกันภัยรบัระหว่างงวดเกิดจากช่วงเวลารบัช าระเบีย้และการพิจารณารบัประกันภัย
เกิดขึน้ขา้มงวดบญัชีซึ่งบริษัทจะบันทึกไวเ้ป็นหนีส้ินอื่น ทัง้นีร้ายการดงักล่าวไม่ส่งผลต่องบ
การเงินอยา่งมีนยัส าคญั 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (9/16) 
เมื่อไม่มีค  าถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงเสนอที่ประชมุพิจารณาและลงมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

- เห็นดว้ย 1,419,389,467 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 221,940 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 251,401 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุวา่ บรษัิทไดป้ฏิบตัิตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 56 
ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ไวเ้ป็นทนุส ารองจนกวา่จะมีทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้
บรษัิทมีทนุส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้จึงไมจ่ าเป็นตอ้งตัง้ส  ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม ในปี 2561 นี ้

ส าหรบัการจัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล แต่จะตอ้งไมม่ียอดขาดทนุสะสม  และ/หรอืมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 4,926 ลา้นบาท หรอื 2.89 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็น
ควรเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัรา 0.72 บาท ต่อหุน้รวมเป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,229 ลา้น
บาท และคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 24.91 ของก าไรสทุธิหลงัภาษี ซึ่งอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงิน   
ปันผลของบรษัิท แตท่่านผูถื้อหุน้อาจจะเห็นวา่ต ่ากวา่เลก็นอ้ยจากนโยบายปันผลของบรษัิทท่ีรอ้ยละ 25  ซึง่เป็นผลมาจากการปัดเศษ
จากการใชห้ลกัทศนิยม 2 ต าแหนง่ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดครึง่ปีแรก ปี 2561 ในอตัรา
หุน้ละ 0.32 บาท จึงเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบั
ผลการด าเนินงานครึง่หลงั ปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอตัรา  
รอ้ยละ 23 โดยบรษัิทก าหนดรายช่ือผูม้ีสทิธิรบัเงินปันผลในวนัพธุที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้บรษัิทไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั ใหจ้่ายเงินปันผลตามจ านวนดงักล่าวดว้ยแลว้ โดยก าหนดจ่ายเงิน     
ปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (10/16) 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีความเห็นดงันี ้

ผูถื้อหุน้ 
(คณุวินยั ธนศกัดิบ์รรดิษฐ์) 
 

ประธานในที่ประชมุ 
(ดร. ศิร ิการเจรญิด)ี 

บรษัิทสามารถเพิ่มอตัราสว่นเงินปันผลขึน้ไดห้รอืไม่ 
 

 
บริษัทได้พิจารณาแลว้ว่าอัตราส่วนเงินปันผลที่รอ้ยละ 25 ของก าไรสุทธิเป็นอัตราส่วนที่
เหมาะสม โดยพิจารณาความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคัญ และเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญเช่นมาตรฐานบัญชี IFRS17 และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การด ารง
เงินกองทนุในอนาคต 

 

เมื่อไมม่ีความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอที่ประชมุพิจารณาและลงมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 0.32 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานงวดครึ่งหลงัของ         
ปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นอตัราเงิน  ปันผลจ่ายส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 0.72 
บาทตอ่หุน้ คิดเป็นเงิน 1,229 ลา้นบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

-  เห็นดว้ย 1,276,482,027 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 89.9033 
- ไมเ่ห็นดว้ย 143,356,680 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 10.0967 
- งดออกเสยีง 18,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 6,001 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้  าเนินการประชมุในวาระนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลง
ตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 24 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ตอ้งใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 
3 หรอืจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 โดยใน  ปีนีก้รรมการท่ีออกจากต าแหนง่มี 5 ทา่น คือ 

ดร. ศิร ิ การเจรญิด ี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทนุ / 
                                                                    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

     นางคมคาย  ธูสรานนท ์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรหิาร / 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

นายพนสั  ธีรวณิชยก์ลุ   กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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     สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (11/16) 
     นายโชน โสภณพนิช   กรรมการ / รองประธานกรรมการบรหิาร 

     นายมิโนรุ คิมรูะ   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

เพื่อเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทไดป้ระกาศบนเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล 
เพื่อรบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษัิท ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แต่ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือ
บคุคลใดเพื่อรบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ  ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดด้ าเนินการสรรหา โดย
พิจารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ใหม้ีผูท้รงคณุวฒุิและผูม้ีความรูค้วามเช่ียวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสม  เพื่อให้
การท างานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท และเห็นว่ากรรมการที่
ครบวาระมีความรูค้วามสามารถที่เหมาะสม และไดป้ฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชดุย่อยไดเ้ป็นอยา่งดี
เสมอมา จึงเห็นควรเสนอพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระจ านวน 5 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 
ดร.ศิร ิการเจรญิดี นางคมคาย ธูสรานนท ์นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ นายโชน โสภณพนิช และนายมิโนรุ คิมรูะ 

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้สนอรายละเอียดขอ้มลูของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  ซึง่ไดน้  าสง่ใหท้า่นผูถื้อหุน้
พิจารณาลว่งหนา้ดว้ยแลว้ โดยอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หนา้ 27 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีประเด็นค าถาม     
จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติแตง่ตัง้กรรมการ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการที่    
พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ราย โดยแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 5 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ ทัง้นี ้ผลการนบัคะแนนในวาระนี ้สรุปไดด้งันี ้

1. ดร.ศิร ิการเจรญิดี  

- เห็นดว้ย 1,415,051,706 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7790 
- ไมเ่ห็นดว้ย 3,134,784 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2210 
- งดออกเสยีง 263,500 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 6,001 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

2. นางคมคาย ธูสรานนท ์ 

- เห็นดว้ย 1,418,131,590 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9967 
- ไมเ่ห็นดว้ย 47,400 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0033 
- งดออกเสยีง 271,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 6,001 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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   สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (12/16) 
3. นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ  

- เห็นดว้ย 1,418,178,990 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 271,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 6,001 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

4. นายโชน โสภณพนิช  

- เห็นดว้ย 1,418,183,990 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
- ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
- งดออกเสยีง 266,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
- บตัรเสยี 6,001 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 

5. นายมิโนรุ คิมรูะ  

- เห็นดว้ย 1,418,182,310 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999  
- ไมเ่ห็นดว้ย 1,680 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001  
- งดออกเสยีง 266,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
- บตัรเสยี 6,001 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  

 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 
44 ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรูค้วามสามารถ 
ความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัท และเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกลา้นเจ็ดแสนบาท) ซึ่ง
เทา่กบัคา่ตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิส  าหรบัปี 2561 ทีผ่า่นมา  

 ส  าหรบัองคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าเบีย้ประชุมและค่าบ าเหน็จกรรมการ โดยมีค่าเบีย้
ประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในอัตรา 40,000 บาท ประธานกรรมการแต่ละคณะไดร้บัในอตัรา 2 เท่า 
ส  าหรบัคา่บ าเหน็จ คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการแตล่ะปี โดยพิจารณาตามระบบการใหค้ะแนนซึง่พิจารณาจาก
ภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ในแตล่ะปี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ปรากฏว่า ไม่มีค  าถาม จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและลงมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
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     สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (13/16) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ

คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นดว้ย 1,419,563,807 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9789  
- ไมเ่ห็นดว้ย 8,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0006  
- งดออกเสยีง 266,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0187  
- บตัรเสยี 25,001 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0018  

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้  50 คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือก
ผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2562 โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ความเขา้ใจและประสบการณใ์นการตรวจสอบในธุรกิจประกัน
ชีวิต ความช านาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผูส้อบบญัชี และเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท เสนอที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท
ส าหรบัปี 2562 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปีที ่
1. นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ 4301 

3356 
6638 
7731 

3 
3 
3 
1 

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

 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทได ้ 

อนึ่ง ผูส้อบบัญชีไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิท โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นเงิน 1,954,000 บาท (หนึ่งลา้น
เกา้แสนหา้หมื่นสีพ่นับาท) ซึง่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.9 จากจ านวนคา่ตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิในปี 2561 

ทัง้นี ้ไดน้  าเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชีจ ากัด ไดร้บัจากบริษัท    
ในการสอบทานสถานะการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเสี่ยง และการค านวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตรป์ระกันภัย   
รวมเป็นจ านวน 2,530,000 บาท (สองลา้นหา้แสนสามหมื่นบาท) ในปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นค าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่
ประชมุพิจาณาและลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดคะแนนดงันี ้
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  สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (14/16) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จาก

บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  โดยมีรายช่ือ ดงัตอ่ไปนี ้

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

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 
ได ้และมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นเงิน 1,954,000 บาท (หนึง่ลา้นเกา้แสนหา้หมื่นสี่ 
พนับาท) ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นดว้ย 1,406,790,394 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.0993 
- ไมเ่ห็นดว้ย 12,786,413 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.9007 
- งดออกเสยีง 266,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
- บตัรเสยี 20,001 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระที่ 8  พิจารณาแก้ไขขอ้บงัคับของบริษัท 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรา 100  แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535   
ที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 เรือ่งการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 โดยมีขอ้ความปรากฏดงันี ้และไดส้  าเนารายละเอียดสง่ใหท้า่นผูถื้อหุน้พิจารณาดว้ยแลว้
ลว่งหนา้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

ข้อบังคับของบริษัทปัจจุบนั ร่าง ข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขใหม่ 

ข้อ 45.  
        คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้คราว
อื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั 
       คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามญั เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควรหรอืผูถื้อหุน้รวมกนั
นับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่
จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมดหรอืผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 25 (ยี่สบิหา้)คน 
ซึ่งหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ าย ได้ทั้ งหมดจะเข้า ช่ื อกันท าหนังสื อขอ ให้
คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญั 

ข้อ 45.  
         คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
สามัญประจ าปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปี
บญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ 
ใหเ้รยีกวา่การประชุมวิสามญั 
          คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญ เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้
ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนงัสือ
ดงักลา่วดว้ยในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุ     
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (15/16) 

ข้อบังคับของบริษัทปัจจุบนั ร่าง ข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขใหม่ 

เมื่อใดก็ไดแ้ตต่อ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไว ้
ให้ ชั ด เจ น ใน ห นั งสื อ ดั งก ล่ า ว ด้ ว ย ใน ก รณี เช่ น นี ้
คณะกรรมการ ตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 
(หนึง่) เดือน นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้  

           ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อ
หุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใชจ้่าย  อนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

            ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวน  ผู้ถือหุ้นซึ่ง
มารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่กฎหมายก าหนดผูถื้อ
หุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการ
จดัใหม้ีการประชมุครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นค าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่

ประชมุพิจาณาและลงมติพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท โดยมีรายละเอียดคะแนนดงันี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นดว้ย 1,419,571,807 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9795  
- ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
- งดออกเสยีง 271,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0191  
- บตัรเสยี 20,001 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0014  

 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระอื่นๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ซึ่งมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและเสนอแนะเรื่อง
ตา่งๆ ดงันี ้
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 (16/16) 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุวินยั ธนศกัดิบ์ณัฑิต) 

เสนอแนะใหบ้ริษัทมีระบบที่ดีในการพฒันาบุคลากรภายในควบคู่ไปกบัการสรรหาบคุคลจาก
ภายนอก 

ประธานในที่ประชมุ 
(ดร.ศิร ิการเจรญิด)ี 
 

ประธานฯ รบัทราบและจะน าไปพิจารณา 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุอภิชยั ศิวยาธร) 

เสนอแนะใหบ้ริษัทใชป้ระโยชนจ์าก Nippon Life ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ในการช่วยสนับสนุน
ความรูแ้ละประสบการณ ์เพื่อพฒันาช่องทางขายผา่นตวัแทนของบรษัิท 
 

กรรมการบรษัิท 
(คณุมิโนรุ คิมรูะ) 

Nippon Life มีความรว่มมือกับบริษัทในหลากหลายดา้น และไดม้ีการแบ่งปันประสบการณ์
การด าเนินธุรกิจที่มีกว่า 100 ปี ในหลายประเทศเพื่อน ามาพฒันาการด าเนินงานของกรุงเทพ
ประกนัชีวิต 

 
ก่อนปิดการประชุม เลขานุการบริษัท ไดแ้จง้ที่ประชุมว่าระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียน เพื่อเขา้รว่มประชุม

เพิ่มขึน้โดยมีจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองเพิ่มขึน้เป็น 110 ราย และผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ 181 ราย รวมทัง้หมดเพิ่มขึน้เป็น 
291 ราย นบัจ านวนหุน้ทัง้หมด 1,419,862,808 หุน้ คิดเป็น รอ้ยละ 83.1513 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

ไม่มีผูเ้สนอเรื่องอื่นใหท้ี่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชุม และปิด
การประชมุ 

 
ปิดการประชุมเวลา 11.45 น. 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 (1/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายสุนทร  อรุณานนทช์ัย                                                    
อายุ:  77 ปี                                                                                       

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการทีข่อแต่งตั้ง:  กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  44 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ เมือ่วนัท่ี 29 เมษายน 2519) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 12 ปี  4 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้ เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2550) 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ:  15 ปี  4 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2566) 
 

การศึกษา / การอบรม 
ปรญิญา   ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปรญิญาโท   บรหิารธุรกิจ University of Arkansas, USA 
ปรญิญาตร ี  Southern Arkansas University, USA 
หลกัสตูร   การปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ปรอ. 366 
หลกัสตูร   การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 5 สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสตูร   ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 6 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 98/2551 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
หลกัสตูร    Directors Accreditation Program (DAP) CP รุน่ 4/2548 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ต.ค.2560 - ปัจจบุนั กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2519 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 4 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2560 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการอาวโุส บรษัิท เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั 
2541 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษัิท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ากดั 
2531 - ปัจจบุนั   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานคณะผูบ้รหิาร บมจ ซี.พี. แลนด ์ 
2528 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษัิท น า้ตาลราชบรุ ีจ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไม่มี 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 (2/10) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท   6/7  (รอ้ยละ 86) 
    คณะกรรมการตรวจสอบ    6/6 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตัิงาน 2/2 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการอิสระ   1/1 (รอ้ยละ 100) 
 

การถอืหุน้ในบริษัท  การถือหุน้ทางตรง 862,200 หุน้ (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563) 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
(จ านวนหุน้เพิม่ขึน้ 283,000 หุน้ จากวนัท่ี 30 สงิหาคม 2562) 

 

-ไมม่ีการถือหุน้ทางออ้ม- 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอื่น/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 



 

- 28 - 
 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 (3/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  คุณประพันธ ์ อัศวอารี   
อายุ:   63 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการทีข่อแต่งตั้ง:  กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 6 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2557) 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ:  9 ปี (ณ เดือนเมษายน 2566) 
 
การศึกษา  
ปรญิญาตร ี  สาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 101/2551 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
หลกัสตูร    Audit Certification Program (ACP) รุน่ท่ี 21/2550 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 
ประวัติการท างาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2559 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 9 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บีซี อนัดามนั จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท บีซี กอลฟ์ รสีอรท์ เมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บลแูคนยอน โฮลดิง้ส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บลแูคนยอน พรอพเพอรท์ี่ จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บลแูคนยอน ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แคนยอน แคปปิตอล จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ลกีาซี รซีอสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท มเูรก็ซ ์จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ปลวกแดงอีสเทอรน์เอสเตท จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไม่มี 
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   สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 (4/10) 
ประสบการณก์ารท างาน  
2557 - 2559  กรรมการลงทนุ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2552 - เม.ย. 2556  กรรมการบรหิารสมาคม, กรรมการสมาคม, กรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสมาคมบรษัิท

จดทะเบยีนไทย 
2550 - 2556  กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก         
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท    7/7 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการตรวจสอบ   6/6 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  4/4 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการอิสระ    1/1  (รอ้ยละ 100) 
 

การถอืหุน้ในบริษัท -ไมม่ีทัง้ทางตรงและทางออ้ม- 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอื่น/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท -ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฏหมาย) -ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 (5/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นางประไพวรรณ ลิมทรง 
อายุ:   52 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการทีข่อแต่งตั้ง: กรรมการ (ไดร้บัการแตง่ตัง้ วนัที่ 28 เมษายน 2548)  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  15 ปี 
  

การศึกษา  
ปรญิญาโท   บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทร ์
ปรญิญาตร ี  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 80/2549 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
หลกัสตูร    Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 32/2562  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 

ประวัติการท างาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2548 - ปัจจบุนั   กรรมการ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 4 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2561 - ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรนีสปอต จ ากดั 
2550 - ปัจจบุนั   กรรมการ บรษัิท กรนีสปอต จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เอ็น แอล แอสเซ็ท จ ากดั 
2534 - ปัจจบุนั   กรรมการ บรษัิท เอ็น แอล เรสซิเดน้ซ ์จ ากดั  
 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไม่มี 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบรษัิท  6/7 (รอ้ยละ 86) 
     

การถอืหุน้ในบริษัท  31,376,000 หุน้ (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563)  
คิดเป็นรอ้ยละ 1.8375 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
(ไมม่ีการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ทางตรง จากวนัท่ี 30 สงิหาคม 256) 

- ไมม่ีการถือหุน้ทางออ้ม - 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 (6/10) 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอื่น/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 (7/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวชลลดา โสภณพนิช 
อายุ: 39 ปี  

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการทีข่อแต่งตั้ง: กรรมการ (ไดร้บัการแตง่ตัง้ วนัที่ 15 ธนัวาคม 2560) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  2 ปี  4 เดือน 
 

การศึกษา  
ปรญิญาโท   บรหิารธุรกิจ Stanford University สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ี  เศรษฐศาสตร ์University of Cambridge องักฤษ 
คณุวฒุ ิ   Chartered Financial Analyst (CFA),  

Association of Investment Management and Research, USA 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 269/2562 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
26 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายการลงทนุ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
26 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการลงทนุ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
15 พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
มี.ค. 2561 - 25 ก.พ. 63 ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ สายกลยทุธแ์ละวางแผนธุรกิจองคก์ร  

บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : ไม่มี  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไมมี่ 
 

ประสบการณก์ารท างาน  
2554 - มี.ค. 2561:  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายลงทนุตราสารทนุ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2553 - 2553:   ที่ปรกึษาดา้นวางแผนกลยทุธอ์งคก์ร บรษัิท กรนีสปอต จ ากดั 
2552 - 2552:   ที่ปรกึษารองนายกรฐัมนตร ีดา้นโครงการและแผนงาน ส านกันายกรฐัมนตร ี           
2549 - 2551:   ที่ปรกึษาดา้นกลยทุธ ์The Boston Consulting Group 
2545 - 2547:   เศรษฐกร ส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  

กระทรวงการคลงั 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 (8/10) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท    6/7  (รอ้ยละ 86) 
    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง*  1/4   
หมายเหต ุ:  * นางสาวชลลดา  โสภณพนชิ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรกิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2562 
 
การถอืหุน้ในบริษัท  110,000 หุน้ (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563) 

คิดเป็นรอ้ยละ 0.0064 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด  
(ไมม่ีการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ทางตรง จากวนัท่ี 30 สงิหาคม 2562) 

- ไมม่ีการถือหุน้ทางออ้ม - 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอื่น/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย   - มี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า -เป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 
ชื่อ – นามสกุล: นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ ์
อายุ:    61 ปี                                                                                       

สัญชาต:ิ   ไทย   

ประเภทกรรมการทีข่อแต่งตั้ง:   กรรมการอิสระ  
(ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการอิสระในครัง้แรก) 

 
การศึกษา  
ปรญิญาโท   บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ปรญิญาโท   สงัคมวิทยามหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปรญิญาตร ี  ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต (สถิต)ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปรญิญาบตัร   หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 24/2554 สถาบนัปอ้งกนัราชอาณาจกัร   
ประกาศนียบตัร  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 45/2545 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน  
ประกาศนียบตัร  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 19/2558  
ประกาศนียบตัร  หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู รุน่ท่ี 1/2554 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู  
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 181/2556 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
 
ประสบการณท์ างาน 
 พ.ค. -ธ.ค. 2562  รองเลขาธิการ ดา้นตรวจสอบ  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
2554 - เม.ย.  2562  รองเลขาธิการ ดา้นก ากบั  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
2550 - 2553  ผูช้่วยเลขาธิการ สายก ากบัผลติภณัฑแ์ละบคุลากรประกนัภยั  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
2545 - 2549  ผูอ้  านวยการกองสง่เสรมิการประกนัภยัและสารสนเทศ  

กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์ 
 
ประสบการณท์างานอืน่ ๆ 
 พ.ค. - ธ.ค. 2562  ที่ปรกึษาคณะกรรมการพฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17  

เรือ่ง สญัญาประกนัภยั (IFRS17)  
พ.ค. - ธ.ค. 2562  ประธานคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานโครงสรา้งขอ้มลู และมาตรฐานการแลกเปลีย่น  
2560 - เม.ย. 2562  ประธานคณะกรรมการพฒันาและปรบัปรุงการใหค้วามเห็นชอบอตัราเบีย้ประกนัชีวิต 

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต และสญัญาแนบทา้ย  
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2554 - เม.ย. 2562  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (RBC)  
2560 - 2562  ประธานคณะกรรมการแนวทางการเขา้รว่มโครงการทดสอบนวตักรรมที่น  าเทคโนโลยีมา

สนบัสนนุใหบ้รกิารสาหรบัธุรกิจประกนัภยั (Insurance Regulatory Sandbox)  
2556 - 2561  คณะกรรมการรว่มภาครฐัและเอกชน เพื่อก าหนดนโยบายพฒันาธุรกิจประกนัภยัผา่น

มาตรการภาษี  
2558 - 2560  ประธานคณะท างานจดัท าตารางมรณะไทย 2560 
2556 - 2558 คณะท างานรว่ม 3 Regulators Steering Committee  
2554 - 2556 คณะกรรมการพฒันาตลาดทนุไทย  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : ไม่มี  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : ไม่มี 
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไม่มี 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการในครัง้แรก 
 

การถอืหุน้ในบริษัท -ไมม่ีทัง้ทางตรงและทางออ้ม- 
 

 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอื่น/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
 
หลักเกณฑก์ารสรรหาคณะกรรมการ 
การสรรหาคณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลผูท่ี้เหมาะสมโดยพิจารณาจากผูท้รงคุณวุ ฒิซึ่งมีประสบการณ์จาก
หลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อองคก์ร มีวฒิุภาวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาใหก้บังานของบริษัทอย่าง
เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความหลากหลายในความรูแ้ละประสบการณข์องกรรมการแตล่ะท่าน เพื่อใหอ้งคป์ระกอบของกรรมการเหมาะสม สามารถ
ปฎิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ โดยมีสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
และมี 1 ท่านท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นบญัชี และ/หรอืการเงินเป็นอย่างดีและเป็นผูท่ี้มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
การสรรหาคณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรษัิท แตง่ตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหนา้ท่ีในการบรหิารกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และใหค้ณะกรรมการบริหารแต่งตัง้พนกังานต าแหน่งผูบ้ริหาร จ านวน  1 คน ท าหนา้ท่ี
เลขานกุารของคณะกรรมการบรหิาร 
การสรรหาคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตัง้ผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบดแูล
งานดา้นบรหิารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดแูลการบรหิารความเสี่ยงโดยรวม ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายและหลกัเกณฑด์า้นการ
บรหิารความเสี่ยงตามท่ีบรษัิทและหน่วยงานก ากบัดแูลของภาครฐัก าหนด  
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบรษัิท แตง่ตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคา่ตอบแทน โดยแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง และพิจารณาหลกัเกณฑ์
และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีสงูกว่า หรือเทียบเท่ารองผูจ้ดัการใหญ่ คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหา
เพื่อเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติั และ/หรอื น าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุติัแตง่ตัง้ตามแตก่รณี ตามขอ้บงัคบับรษัิท 
การสรรหาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยแต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดแูลกิจการใหม้ีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้สรา้งความเช่ือมั่ นและความ
มั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ท่ี เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้สอดคล้องกับแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
การสรรหาคณะกรรมการการลงทนุ 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทเป็นคณะกรรมการการลงทุนไม่นอ้ยกว่าสามคน ผูซ้ึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญและ
ประสบการณเ์ป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่สามปีเก่ียวกบัการบรหิารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรอืการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์เพื่อท าหนา้ท่ีดแูลรบัผิดชอบ
การลงทุนของบริษัท โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บรษัิทประกนัชีวิต พ.ศ.2556 
การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  เพื่อหารือและก าหนด
แนวทาง ขัน้ตอน วิธีการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบติังานภายในระยะเวลาประเมินผลการปฏิบติังานของบรษัิท 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 4 (2/2) 
นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทไดก้  าหนดนิยาม "กรรมการอิสระ"  ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ดงันี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ  ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้  
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา  คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท  
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคมุ
ของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัคา่บริการ
เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็น   
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียว ขอ้งกับ        
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยใน
หา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของ
บรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 5 (1/5) 
 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
 

หมวดที ่4 คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 21. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 5 (หา้) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่น
ท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 22. กรรมการไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นบคุคลสญัชาติไทย 
ขอ้ 23. การเลือกตัง้กรรมการของบรษัิทใหก้ระท าโดยท่ีประชมุผูถ้ือหุน้ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

23.1 ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 
23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือ คราวละหลาย

คนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชมุผูถ้ือหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผูถ้ือหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนน
ท่ีมีอยู่ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรอืคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

23.3       การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธาน      
ท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 24. ในการประชมุสามัญประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสดัส่วนหนึ่งในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระในขอ้นี ้อาจไดร้บัเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่ได ้
ขอ้ 25. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

25.1  ตาย 
25.2  ลาออก 
25.3  ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535   
25.4  ท่ีประชมุผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อก ตามขอ้ 28 
25.5  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่ง
ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนใหแ้ก่นายทะเบยีนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 27. ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ 28 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือก
บคุคล ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู่ 

บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ี
ตนแทน 
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ขอ้ 28. ท่ีประชมุผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน
สี่ของจ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถ้ือหุน้
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 29. กรรมการจะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิทหรอืไม่ก็ได ้
ขอ้ 30. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการดว้ยก็ได  ้
รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 31. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมอย่างนอ้ยไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดถ้า้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถ้ือเสียงขา้งมาก 
 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้  
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 32.   ประธานกรรมการเป็นผูม้ีอ  านาจเรยีกประชมุ หรือสั่งใหม้ีการเรียกประชมุคณะกรรมการไดใ้นการเรียกประชมุคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนการประชมุ  เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรอืประโยชนข์องบรษัิท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท  ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถ้ือหุน้ 
  ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ โดยใหม้ีอ  านาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได ้

ขอ้ 34. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบรษัิท เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถ้ือหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ขอ้ 35. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีท ากบับริษัทหรือถือหุน้หรอืหุ้นกูเ้พิ่มขึน้หรอืลดลงใน
บรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื 

ขอ้ 36. คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ ส านกังานสาขา  หรอืจงัหวดั
ใกลเ้คียง 

ขอ้ 37.  คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหาร โดยใหม้ีอ  านาจหนา้ท่ีควบคมุดแูล
กิจการของบรษัิทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นกรรมการบรหิารโดยต าแหน่ง 

  ใหค้ณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได ้รองประธานกรรมการบริหารมี
หนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการบรหิารมอบหมาย 

กรรมการบรหิารมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการก าหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมการบรหิารผูน้ัน้ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชนอ์ย่างอื่นตามขอ้บงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ       
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ขอ้ 38.   ใหป้ระธานกรรมการบริหารเป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณี ท่ีไม่มีรองประธาน
กรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการซึ่งมาประชมุ
คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

  ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารเพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหนา้ท่ีดงัท่ีก าหนดไว ้จะตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการบรหิารไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมด จงึถือว่าครบเป็นองคป์ระชมุ 

  การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะตอ้งไดร้บัการออกเสียงไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงท่ีเป็นองคป์ระชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถา้คะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

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

รบัผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   
  กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี ้ไม่

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผูน้ัน้ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชนอ์ย่างอื่นตามขอ้บงัคบันีใ้นฐานะ
กรรมการ 

ขอ้ 40.   ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการซึง่มาประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

  การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดร้บัการออก
เสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงท่ีเป็นองคป์ระชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด  

ขอ้ 41. ใหค้ณะกรรมการมีอ  านาจจดัตัง้ส  านกังานสาขา หรอืเลิกส านกังานสาขาของบรษัิทได ้
ขอ้ 42. อ านาจกรรมการท่ีจะท านิติกรรมผกูพนับรษัิท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั 
ขอ้ 43. คณะกรรมการมีอ  านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษัิท และ/หรอืการ

ท านิติกรรมต่างๆ แทนบรษัิท พรอ้มทัง้ก าหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผกูพนับรษัิทของกรรมการดงักล่าวได ้
ขอ้ 44. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของ เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามท่ี

ท่ีประชมุผูถ้ือหุน้จะพิจารณา ซึ่งท่ีประชมุผูถ้ือหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็น
คราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้ และนอกจากนัน้อาจใหไ้ดร้ับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่างๆ 
ตามระเบยีบของบรษัิท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรอืลกูจา้งบรษัิทซึง่ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดร้บั
ค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งบรษัิท       
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หมวดที ่5  การประชุมผูถ้ือหุน้ 

 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
บรษิัท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวสิามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ยในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คน
อ่ืนๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  ใน
กรณีเช่นนีใ้หถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดั
ใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถ้ือหุน้ซึง่มารว่มประชมุ
ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกฎหมายก าหนด ผูถ้ือหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการ
ประชมุครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 
 

ขอ้ 46. ในการเรียกประชมุผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ
เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) 
วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) 
วนั 

 

ขอ้ 47. ในการประชมุผูถ้ือหุน้  ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี)  มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน  หรอืไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดและจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งชั่วโมงจ านวนผูถ้ือหุน้ซึง่เขา้มารว่มประชมุไม่ครบองค์
ประชมุตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชมุผูถ้ือ
หุน้นั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผูถ้ือหุน้เป็นผูร้ ้องขอใหน้ัดประชมุใหม่และใหส้่งหนังสือนัดประชมุไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 
(เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 

ขอ้  48. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ 
ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรอืมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ใหผู้ถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
ในการออกเสียงลงคะแนนใหผู้้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่โดยถือว่า หุน้หนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียง
ลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้งขอและท่ีประชมุลงมติใหล้งคะแนนเสียงลบัก็ใหล้งคะแนน
ลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุก าหนด 
 

ขอ้ 49. มติของท่ีประชมุผูถ้ือหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
49.1  ในกรณีปกติ ใหถ้ือเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ี 
          ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
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สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 (5/5) 
49.2  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออก 
          เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิทหรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้หรอืหุน้กูช้นิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได ้การออกหุน้บรุมิสิทธิ  หรอืหุน้

บรุมิสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุน้สามญัได ้การออกหลกัทรพัยช์นิดอื่นตามบทบญัญัติของกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การออกใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุน้ทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรอืเลิกบรษัิท 
 

ขอ้ 50. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
50.1  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีท่ีผ่านมา 
50.2  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
50.3  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
50.4  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
50.5  เลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
50.6  กิจการอื่นๆ 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 6 (1/3) 
 

เงือ่นไข หลักเกณฑ ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 
และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.  การมอบฉันทะ 

 กรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทนก็ได ้โดยบริษัทไดจ้ดัส่ง
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้(สิง่ที่สง่มาดว้ย 8)  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดแูลหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได ้ส  าหรบัผูถื้อหุน้นอกจากนัน้
สามารถเลอืกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ โดยบรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสอืหนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุนี ้หรอืสามารถ Download ไดท้ี่ Website : www.bangkoklife.com  

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
1.1 ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน    

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
1.2 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะให้

ถกูตอ้งครบถว้น 
1.3 ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าหนงัสือมอบฉนัทะไปยื่นตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษัท ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะ

จะเขา้ประชมุ 
1.4 ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ผูม้อบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รบัมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยระบช่ืุอและรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ คือ  
 

     ดร. ศิริ  การเจริญดี  
     บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
     23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนวิ ถนน พระราม 9 
     เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

 

ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะและลงลายมือช่ือ ผูม้อบฉันทะ ใสซ่องบริการไปรษณีย์
ธุรกิจ ตอบรบั และปิดผนกึสง่ทางไปรษณีย ์โดยไมต่อ้งผนกึตราไปรษณีอากรมายงั 
 

เลขานุการบริษัท  
บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9  
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310    

http://www.bangkoklife.com/
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                                                                                 สิง่ที่สง่มาดว้ย 6 (2/3)   

ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ หรอืน ามามอบตอ่กรรมการ หรอืบคุคลที่กรรมการแตง่ตัง้ก่อนเริม่การประชมุ       
เพื่อบรษัิทจะสามารถด าเนินการตามความประสงคข์องทา่นตอ่ไป 

 

2.  การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บรษัิทจะเริ่มตรวจสอบความสมบรูณแ์ละถกูต้องของเอกสารส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเปิดรบัลงทะเบียน 

ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุมชัน้ 7 ส  านกังานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 
รอยัลซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้     
(สิง่ที่สง่มาดว้ย 10)   
 ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงั

ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรอืหนงัสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือหรอืช่ือสกุลให้
ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย โดยบริษัทจะไม่ขอเอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 
เพื่อเป็นการกีดกนั หรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชมุ 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 8) เลอืกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้และ     

ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3. เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

1. เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
2. ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บคุคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซึ่งเป็นผูเ้ขา้ประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้  

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มาดว้ย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
2. ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  โดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

3. เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
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3. ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบักบัผูถื้อหุน้หรอืผูเ้ขา้ประชมุซึง่มไิดม้ีสญัชาติไทย 
หรอืซึง่เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 หนงัสอืรบัรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ ตัง้อยู่

หรือโดยเจา้หนา้ที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

3.2 เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาไทยจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติ
บคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

  

3.  การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 ประธานที่ประชุมจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเขา้สูว่าระการ
ประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
1.1 การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ถา้คะแนนเสียง

เทา่กนั ใหป้ระธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหาก  
1.2 การออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกเสยีงได ้หรอืไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนบางสว่นได้ 
1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น หรืองดออก

เสยีง โปรดยกมือขึน้ 
1.4 ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะน าการออกเสยีงลงคะแนนตามที่ 
ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวบรวมไวล้ว่งหนา้ ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียน
เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
2.1 การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชุม และของผูถื้อ

หุน้ท่ีมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่บรษัิทบนัทกึไวล้ว่งหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชุม 
ที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูท้ี่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2.2 การนบัผลการลงคะแนนเสียงในวาระเลอืกตั้งกรรมการจะบนัทึกทัง้คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออก
เสยีง รวมทัง้แจง้จ านวนบตัรเสยี (ถา้มี) 

2.3 ประธาน จะแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง รวมทัง้แจง้จ านวนบตัรเสยี (ถา้มี) 
และคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

        

ชื่อ – นามสกุล:  ดร.ศิริ  การเจริญดี                                                
อายุ:  72 ปี                                                                                       

สัญชาต:ิ  ไทย  

ต าแหน่งในบริษัท   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน / 
   ประธานกรรมการลงทนุ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  21 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ เมือ่วนัท่ี 27 เมษายน 2542) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 12 ปี  4 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้ เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2550) 
 
การศึกษา / การอบรม 
ปรญิญาเอก   Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, 
       Australia 
ปรญิญาโท   Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia 
ปรญิญาตร ี(เกียรตินยิม)  Economic Statistics, University of Sydney, Australia 
หลกัสตูร   ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 5/2550 
หลกัสตูร    Advanced Management Program, รุน ่ท่ี 113/2538 Harvard Business School 
หลกัสตูร    Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 6/2548 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 60/2548 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
หลกัสตูร    Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 4/2546 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    : 3 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการลงทนุ  บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ   

บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
พค.62 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท นวเวช อินเตอร ์เนชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน ) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 5 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2561 - ปัจจบุนั:  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ และประธานคณะกรรมการการเงินและทรพัยส์นิ 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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2559 - ปัจจบุนั:  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บรษัิท ทรสิ เรทติง้ จ ากดั 

2553 - ปัจจบุนั:  อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการปรบัปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 
   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 
2546 - ปัจจบุนั:  คณะกรรมการจดัท าบนัทกึขอ้ตกลง และประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ (รายสาขา)  

 ส  านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2546 - ปัจจบุนั:  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา  

บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ      : ไม่มี 
 
ประสบการณท์ างาน 
กพ.61 - พค.62  ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท เคพีเอ็น เฮลทแ์คร ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 - พค.61  ประธานกรรมการบรหิาร  บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2557- กค.61   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษัิท ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
2557- กค.61  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2550 - 2555  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์ีส ์จ ากดั(มหาชน) 
2545 - 2546   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

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

 บรษัิท โพสต ์พบัลชิชิง จ ากดั (มหาชน) 
2543 - เมย.60  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
2542 - 2557  รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ประสทิธ์ิพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท   7/7  (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการลงทนุ   12/12 (รอ้ยละ 100) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตัิงาน 2/2 (รอ้ยละ 100) 
    คณะกรรมการอิสระ   1/1 (รอ้ยละ 100) 
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การถอืหุน้ในบริษัท  - ไมม่ีหุน้ทางตรงและทางออ้ม -  
 

ส่วนได้เสียพิเศษ   ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษนอกเหนือจากคา่เบีย้ประชมุทีจ่ดัสรรใหก้รรมการทกุคนตามเกณฑป์กติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธเ์ป็นญาตกิบักรรมการรายอื่น/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 8  

 
หนังสือมอบฉันทะ 

 
 
 
 
การมอบฉันทะ 
 
 หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท 
โดยขอ้มลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 7 หรือ แต่งตัง้บคุคลอื่นใหเ้ขา้รว่มประชุม และออกเสียงในที่ประชุมแทน  โดย    
ผูถื้อหุน้สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ใน 3 แบบดงันี ้
 

1. แบบ ก. (เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั่วไป) 
2. แบบ ข. (เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
3. แบบ ค. (เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั่วไป) 
 

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

(1)  ขา้พเจา้...................................................................... สญัชาติ................................ อยูบ่า้นเลขท่ี........................... 
ถนน...................................ต าบล/แขวง…………......อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย.์.................. 
  (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั....................................เสยีง  ดงันี ้
  หุน้สามญั...................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................................เสยีง 
       หุน้บรุมิสทิธิ................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้    
       (1) ............................................................................................. อาย ุ....................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต......................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์......... หรอื 
             (2) ............................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.......................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต.......................... จงัหวดั................. รหสัไปรษณีย.์......... หรอื 
              (3) ............................................................................................. อาย ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.......................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั............... รหสัไปรษณีย.์.......... หรอื 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั   
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัศกุรท์ี่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 7 ส  านกังานใหญ่ บรษัิท  กรุงเทพประกนั
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ  
  ลงช่ือ ..........................……...............................ผูม้อบฉนัทะ 

                      ( .............................………...................…... )  
      ลงช่ือ ..................………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................ )  
      ลงช่ือ ..................…………..…..........................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…........................... )  

ลงช่ือ ..................…………..…..........................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..….......................... ) 
 
หมายเหตุ  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีง 
 

 

อากร
แสตมป์   

 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
(เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

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

(1)  ขา้พเจา้............................................................................. สญัชาติ............................ อยูบ่า้นเลขท่ี........................ 
ถนน...................................ต าบล/แขวง………………......อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย.์............ 
  (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม........................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสยีง  ดงันี ้
  หุน้สามญั......................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................................เสยีง 
       หุน้บรุมิสทิธิ...................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้    
       (1) ............................................................................................. อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.......................... 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์............ หรอื 
             (2) ............................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.......................... 
ถนน.................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์............ หรอื 
              (3) ............................................................................................. อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................... 
ถนน.................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์........... หรอื 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั  
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัศกุรท์ี่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 7 ส  านกังานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรอืที่จะพึง
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  
 

วาระที่ 2  เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

อากร
แสตมป์   
20 บาท 
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 หนา้ 2 ของจ านวน 4 หนา้ 
 

วาระที่ 4  เพื่อรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
                 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   ช่ือกรรมการ   นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั 
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมการ   นายประพนัธ ์ อศัวอารี 
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ   นางประไพวรรณ  ลมิทรง 
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ          นางสาวชลลดา  โสภณพนิช 
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  
      ช่ือกรรมการ          นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ ์
       เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง    
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

      วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี)       
  

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี  ้ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนังสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

  ลงช่ือ ..........................…….................................. ผูม้อบฉนัทะ 
                      ( .............................………...................…... )  
 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. ) 
 
หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

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

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุน้ ประจ าปี 
2563 ในวนัศกุรท์ี่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 7 ส  านกังานใหญ่ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรอืจะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย     
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง     เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................    
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

(เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

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

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

ถนน.....................................ต าบล/แขวง……………......อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย.์............ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั........................................................................................... 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท   กรุงเทพประกนัชีวิต   จ ากดั   (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.......................................เสยีง  ดงันี ้
  หุน้สามญั........................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................................เสยีง 
       หุน้บรุมิสทิธิ.....................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................................เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้    
       (1) ...................................................................................... อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี................................ 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย.์............ หรอื 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั   
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศกุรท์ี่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. หอ้งประชมุชัน้ 7 ส  านกังานใหญ่ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 23/115-121  รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

     หุน้สามญั.…………………..…..หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้........................เสยีง 
     หุน้บรุมิสทิธิ ……………..…..…หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้........................ เสยีง 
           รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ............................................... เสยีง 
 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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หนา้ 2 ของจ านวน 5 หนา้ 
 

วาระที่ 2  เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 4  เพื่อรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
                 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   ช่ือกรรมการ   นายสนุทร  อรุณานนทช์ยั 
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมการ   นายประพนัธ ์ อศัวอารี 
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ   นางประไพวรรณ  ลมิทรง 
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ          นางสาวชลลดา  โสภณพนิช 
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  
      ช่ือกรรมการ          นางสาววราวรรณ  เวชชสสัถ ์
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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หนา้ 3 ของจ านวน 5 หนา้ 

  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

      วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

  ลงช่ือ ..........................…….................................. ผูม้อบฉนัทะ 
                      ( .............................………...................…... )  
 
      ลงช่ือ ..................…………..…...............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 
      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

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

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงทนุในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2)   หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

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

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้ อหุน้ ประจ าปี 
2563 ในวนัศกุรท์ี่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 7 ส  านกังานใหญ่ บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรอืจะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นดว้ย     

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง     เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................   
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 9 (1/1) 
 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในการเฝา้ระวงัและป้องกนัการแพรก่ระจายของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไดอ้อกค าสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และประกาศเรื่อง      
แนวทางการปฏิบตัิภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เพื่อไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของบคุลากร และ
ผูม้าติดตอ่กบับรษัิท และตระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สรุปไดด้งันี ้

ค าแนะน าส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่เดินทางไป-กลบั และ/หรอืแวะผา่น (Transit) ประเทศหรอืเขตการปกครองพิเศษที่มีความเสีย่งตอ่การ

ติดเชือ้ไวรสั COVID-19  หรือพืน้ที่เสี่ยงสงูภายในประเทศที่พบการแพรร่ะบาด ภายใน 14 วนั หลงักลบัจากเดินทาง 
โปรดงดเขา้รว่มประชมุ 

2. กรณีผูเ้ขา้รว่มประชมุมีไขเ้กิน 37.5 องศาเซลเซียส หรอื ไอ เจ็บคอ มีน า้มกู หายใจเหน่ือยหอบ โปรดงดเขา้รว่มประชมุ  
3. หากพบว่าท่านมีอาการป่วยหรือเริ่มป่วยระหว่างเขา้รว่มประชุม โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ของบริษัทโดยด่วน เพื่อขอเขา้รบั

การตรวจประเมินอาการตามขัน้ตอน และหากอาการป่วยนัน้เขา้ข่ายโรคระบบทางเดินหายใจ โปรดงดเขา้รว่มประชุม
ทนัที และบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธการเขา้รว่มประชมุของทา่น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรการการคดักรองของกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

4. บริษัทไดจ้ดัเตรียมแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือไวต้ามจุดต่างๆ ขอใหท้่านปฏิบตัิตามหลกัสขุอนามยั เช่น ลา้งมือบอ่ยๆ ดว้ย
น า้และสบูห่รอืแอลกอฮอลเ์จล และควรสวมใสห่นา้กากอนามยัก่อนเขา้รว่มประชมุ เป็นตน้  

การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ใชเ้ครื่องวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเรดตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดแยกผูป่้วยพรอ้มติดตามอาการ  ณ จุดคดักรอง 

บริเวณทางเขา้ประต ูชัน้ 1 และบริการหนา้กากอนามยัหากอณุหภมูิสงูกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และเจา้หนา้ที่ประจ า
จดุคดักรอง จะสอบถามประวตัิที่เก่ียวขอ้ง 

2. ใหบ้รกิารแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ บรเิวณจดุคดักรอง ณ ทางเขา้ประต ูชัน้ 1 ศนูยบ์รกิารลกูคา้ และหนา้ลฟิตข์องทกุชัน้ 
3. หากตรวจพบผูม้ีอาการเขา้ขา่ยตอ้งสงสยั จะมีแพทย ์/ พยาบาล ตรวจประเมินอาการในเบือ้งตน้ และหากพบวา่มีความ

เสีย่ง เจา้หนา้ที่จะประสานงานติดตอ่ไปยงัศนูย์บรกิารการแพทยข์องบรษัิท และทีมแพทย ์/ พยาบาล จะประเมินความ
เสีย่งเพื่อติดตอ่สายดว่นกรมควบคมุโรค โทร. 1422 เพื่อประสานงานตอ่ไป 

มาตรการและการป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  
1. ติดปา้ยประชาสมัพนัธข์อ้มลูโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปอ้งกนัโรค และใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการแพรร่ะบาดและการปอ้งกนัโรคผา่นทางสือ่ประชาสมัพนัธ์ และการจดัอบรม 
2. ฉีดพน่ฆา่เชือ้โรคทั่วทัง้อาคารดว้ยน า้ยาฆา่เชือ้ไวรสั  และท าซ า้อยา่งตอ่เนื่อง 
3. เพิ่มความถ่ีการท าความสะอาดหอ้งน า้ ลฟิต ์โดยเฉพาะบรเิวณปุ่ มกด ดว้ยน า้ยาฆา่เชือ้ไวรสั ทกุๆ 30 นาที  
4. ลา้งระบบปรบัอากาศ 

5. พนกังานท่ีใหบ้รกิารลกูคา้หรอืตวัแทนสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

6. จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่พยาบาลและทีมประสานงานกับโรงพยาบาลกรณีพบผูท้ี่มีอาการสุ่มเสี่ยง เช่น มีไขส้งู ไอ  เจ็บคอ     
มีน า้มกู หรอืหายใจเหน่ือยหอบ เป็นตน้ 

7. จดัเตรยีมถงัขยะส าหรบัทิง้หนา้กากอนามยัใชแ้ลว้โดยเฉพาะ เพื่อระบบสขุอนามยัที่ดี 
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