สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน้า

จดหมายเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ข้อมูลกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคานิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

3
10
26
36
38
43

9. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท
10. แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

60
61

-2-

46
49

ที่ BLA.F1S 17/2563
18 มิถนุ ายน 2563
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
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สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบรหัส QR Code และแบบลงทะเบียน
ข้อมูลกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคานิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท
แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ซองบริการไปรษณียธ์ ุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2563 มีมติ
ให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สานักงาน
ใหญ่ บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตอี ้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันศุกร์ที่ 26
เมษายน 2562 และเผยแพร่ผ่า นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย พร้อ มทั้งเผยแพร่ท างเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท แล้ว
(www.bangkoklife.com) โดยมีสาเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

-3-

วาระที่ 2

เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2562 โดย
มีรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2562 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยข้อ 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี
2562 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2562
การลงมติ: วาระนีไ้ ม่ตอ้ งลงมติจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเหตุ ผ ล: เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามมาตรา 112 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัททีไ่ ด้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้วเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่าน
การตวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด แล้ว โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี ้
สรุ ปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
ปี 2561
รายการ
งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ลงทุน
323,805
323,787
314,066
314,047
สินทรัพย์รวม

333,680

326,598

333,621

324,553

หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย

286,642

286,642

283,281

283,281

หนีส้ นิ รวม

289,420

289,407

286,070

286,057

ส่วนของเจ้าของ

44,260

44,215

38,508

38,496

เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สทุ ธิ

34,308

34,308

39,554

39,554

รายได้จากการลงทุน

12,632

12,632

12,255

12,202

4,384

4,384

4,960

4,926

2.57

2.57

2.91

2.89

กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

ทัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินในรายงานประจาปี 2562 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติมหาชนจากัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กาหนดให้บริษัทต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองจนกว่าจะมีทนุ สารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้ นีบ้ ริษัทมี
ทุนสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วจึงไม่จาเป็ นต้องตัง้ สารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2562 นี ้
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล แต่จะต้อง
ไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี
2562 บริษั ท มี กาไรสุท ธิ ทั้งสิ น้ จานวน 4,386 ล้านบาท หรือ 2.57 บาทต่อหุ้น บริษั ท ได้จ่า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาล
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 ในอัตรา หุน้ ละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,109 ล้านบาท แบ่งเป็ นการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานงวดครึง่ ปี แรกจานวน 546 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.32 บาท ใน
วันที่ 20 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานครึ่งปี หลังในอัต ราหุน้ ละ 0.33
บาท ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ความเห็ น คณะกรรมการ: บริษั ท ได้จัด สรรก าไรสุท ธิ ป ระจ าปี ไว้เป็ น กองทุน สารองตามกฎหมายครบถ้ว นแล้ว
คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2562 ในอัตรา หุน้ ละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,109 ล้านบาท แบ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลสาหรับผลการดาเนินงานงวดครึ่งปี แรกจานวน 546 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.32 บาท ในวันที่ 20
กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานครึง่ ปี หลังในอัต ราหุน้ ละ 0.33 บาท ซึ่ง
ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับปี 2562 อีก
การลงมติ: วาระนีไ้ ม่ตอ้ งลงมติจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กาหนดให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 หรือจานวนที่ใกล้ที่สดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดในการประชุม
สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ โดยในปี นมี ้ ีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 ท่าน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

คุณสุนทร อรุณานนท์ชยั
รศ.ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
คุณประพันธ์ อัศวอารี
คุณประไพวรรณ ลิมทรง
คุณชลลดา โสภณพนิช

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
และแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562
แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

-5-

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
ดาเนิ นการสรรหา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณ วุฒิ และผูม้ ี ความรู ้ความเชี่ ยวชาญในหลากหลายอาชี พ มี วิสยั ทัศ น์
กว้างไกล อี ก ทั้งมี ค วามสามารถในการแสดงความคิ ด เห็ น อย่างอิ สระ และเห็ น ว่ากรรมการที่ ค รบวาระมี ค วามรู ้
ความสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้ เป็ น
อย่างดี เสมอมา จึ ง เห็ น สมควรเสนอพิ จ ารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ อ อกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับ เข้าเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชยั นายประพันธ์ อัศวอารี นางประไพวรรณ ลิมทรง และนางสาว
ชลลดา โสภณพนิช และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจ ารณาแต่งตัง้ นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ เป็ น
กรรมการอิสระ
ข้อมูลของกรรมการที่ ได้รบั การเสนอชื่ อดังกล่าวข้า งต้น ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 3 และหลักเกณฑ์ก ารสรรหา
กรรมการ และคานิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีสว่ นได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รบั
การคัดเลือกให้เป็ นกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการทัง้ 5
ท่านที่เสนอให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย
เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัท เห็น สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออก
จากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับ เข้าเป็ น กรรมการอี กวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุนทร อรุ ณ านนท์ชัย นายประพัน ธ์
อัศวอารี นางประไพวรรณ ลิมทรง และนางสาวชลลดา โสภณพนิช และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้
พิจารณาแต่งตัง้ นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ เป็ นกรรมการอิสระ
อนึง่ สาหรับคุณสุนทร อรุณานนท์ชยั ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี นนั้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ท่านเป็ นผูม้ ีความพร้อมทัง้ ด้านวัยวุฒิ และคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นผูท้ ี่มี
ความรู แ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท และมีประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน
รวมถึงในธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทเป็ นอย่างมาก จึงเป็ นผูท้ ี่สามารถดารงความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมการการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการทัง้ 5 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจ ารณากลั่นกรองค่า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ย โดยได้พิ จารณาจากความรู ค้ วามสามารถ ความ
เหมาะสมกับ ภาระหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของกรรมการ รวมถึ งผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ในปี 2562 และ
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึง่ เท่ากับ
ค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั ิสาหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1) ค่าเบีย้ ประชุมในฐานะกรรมการบริษัท
บริษัทจ่ายเบีย้ ประชุมให้กบั กรรมการบริษัททุกท่านเมื่อมีการประชุมในอัตรา 40,000 บาทต่อคน
ประธานกรรมการได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า
2) ค่าเบีย้ ประชุมในฐานะคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทจ่ายเบีย้ ประชุมสาหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครัง้ ในอัตรา 40,000 บาทต่อคน
ประธานที่ประชุมได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า
3) ค่าบาเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบาเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการให้คะแนนซึง่ พิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 มีคา่ ตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงจานวน 14,880,000 บาท (สิบสีล่ า้ นแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดย
มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กาหนดให้พิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญประจาปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชี วิต ความชานาญในวิชาชีพ ความเป็ น
อิสระและเป็ นกลางของผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี 2563
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โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ
3. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย
4.นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4301
3356
6638
7731

ได้รับการแต่งตั้งเป็ นปี ที่
4
4
4
2

อนึ่ง ผูส้ อบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นเงิน 1,975,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.07
จากค่าตอบแทนที่ได้รบั ในปี 2562
รายการ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

2563 (บาท)
1,975,000
2,570,000

2562 (บาท)
1,954,000
2,530,000

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

21,000
40,000

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

1.07
1.58

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่นหมายรวมถึงค่าตอบแทนในการตรวจสอบสถานะการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและค่าสอบทานการ
คานวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณา
กลั่น กรองคัดเลือ กผู้สอบบัญ ชี แ ละก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี และเห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุมสามัญ ผูถ้ ื อ หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.
ทศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย ผูส้ อบบัญชีอนุญาต
เลขที่ 6638 และ/หรือ นายนันทวัฒ น์ สารวญหันต์ ผูส้ อบบัญ ชีอ นุญ าตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,975,000 บาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.07 จากจานวนค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั ิในปี 2562
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขข้อบังคับของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุ ผล: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
บริษัทจึงเห็นควรให้เพิ่มข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
แก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อบังคับ ข้อ 63 เป็ นไปตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2563 ดังนี ้
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“ข้อ 63

การประชุมผูถ้ ือหุน้ การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธานกรรมการ หรือผูท้ ี่ทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และการส่งหนังสือเชิญ
ประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ทัง้ นี ้ บริษั ทกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ ถือหุน้ ประจาปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 16
มิถนุ ายน 2563
บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของท่านผูถ้ ือหุน้ ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลั กฐานประกอบ และส่ง
หนั งสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดซองบริการไปรษณี ยธ์ ุ รกิจตอบรับมาเพื่ออานวย
ความสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน)
เพื่ อเป็ น การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ปฏิบัติตามคาแนะน าของหน่วยงาน
ราชการ โดยสนับสนุนให้ผูถ้ ื อหุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นตัวแทนผูร้ บั มอบฉันทะ รายละเอียดข้อมูล
กรรมการอิสระที่ ได้รบั มอบหมายให้เป็ น ตัวแทนผูร้ บั มอบฉันทะ เพื่ อเข้าร่วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุม ครัง้ นี ้
ปรากฏตามสิ่ง ที่ ส่ง มาด้ว ย 7 แต่ ห ากผู้ถื อ หุ้น มี ค วามประสงค์เข้า ร่ว มประชุม ด้ว ยตนเองหรือ แต่ ง ตั้งบุค คลอื่ น เข้า ร่ว มประชุ ม
โปรดปฏิบตั ิตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 9

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)
เลขานุการบริษัท
โดยคาสั่งคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ส่วนเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0 2777 8845 โทรสาร: 0 2777 8680
หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ฉบับนีไ้ ว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (1/16)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตอี ้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม 9.00 น.
ก่อนเปิ ดการประชุม เลขานุการบริษัท แนะนาคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูร้ ว่ มสังเกตการณ์ประชุม
และการนับคะแนน ตลอดจนชีแ้ จงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการเปิ ดคลิปเสียง มีรายละเอียด
ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ศิริ การเจริญดี

2. นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
3. นางคมคาย ธูสรานนท์

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายประพันธ์ อัศวอารี
นายโชน โสภณพนิช
นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
นายดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
นางสาวิตรี รมยะรูป
นายมิโนรุ คิมรู ะ
นายโคจิ อิชิบะ
นายยูอชิ ิ ฮอนด้า

12. นางประไพวรรณ ลิมทรง
13. นางสาวชลลดา โสภณพนิช
14. นายเวทิศ อัศวมังคละ
15. ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการลงทุน
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ ง/กรรมการลงทุน/
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (2/16)
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
2.
3.
4.
5.

นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
นางสาวจารุวรรณ ลิม้ คุณธรรมโม
นางอรนุช สาราญฤทธิ์
นางสาวศิรนิ ารถ วงศ์เจริญสถิตย์

รองผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการขายช่องทางสามัญ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายประกันชีวิต
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
1. นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
2. นายวัชระ ลิขิตบรรจงดี
3. นายพงษ์พษิ ณุ ศุภโชติชานนทน์

ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากสานักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร

ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน
1. นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร
2. นางศิรพิ ร ธนทิตย์

ที่ปรึกษากฎหมาย สานักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย

คาชีแ้ จงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
1. การประชุมจะพิจารณาเรือ่ งตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการซักถามก่อนหรือแสดง
ความเห็น ขอให้ผถู้ ือหุน้ ยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะให้แจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุม
ทราบด้วยทุกครัง้
2. ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีคะแนนเสียงหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชีข้ าดอีกเสียงหนึง่ ต่างหาก
3. การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
4. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให้ผถู้ ือหุน้ กาเครือ่ งหมายถูกลงในช่อง
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนัน้ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็ บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทัง้ นี ้
บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่า
คะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ หากไม่มีผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นคั ดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็ นอย่าง
อื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. สาหรับวาระการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ ในกรณีที่ผถู้ ือ
หุน้ มีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้ งนี ้ ขอให้ผูถ้ ื อหุน้ กาเครื่องหมายถูกลงในช่อง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนัน้ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงว่ามีผถู้ ือหุน้
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (3/16)
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็ นจานวนเท่าใด สาหรับผู้รบั มอบฉันทะที่ไม่ได้รบั บัตรลงมติตงั้ แต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้
ถือหุน้ ได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดงั กล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผถู้ ือหุน้ ได้ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
นอกจากนี ้ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษัทเป็ นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศบนเว็ปไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรือ่ ง หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม และรายงานผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
รวมทัง้ สิน้

73 ราย
155 ราย
228 ราย

นับจานวนหุน้ ได้
101,762,104 หุน้
นับจานวนหุน้ ได้
1,179,481,588 หุน้
รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 1,281,243,692 หุน้

โดยมี ผู้ถื อ หุ้น และผู้ร ับ มอบฉั น ทะเข้า ร่ว มประชุ ม คิ ด เป็ นร้อ ยละ 75.0333 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ทั้ง หมด
1,707,566,000 หุน้ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้เปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรือ่ งตามระเบียบวาระ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 โดยบริษัทได้จดั ส่งสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีประเด็นดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
(คุณอภิชยั ศิวยาธร)

ถือหุน้ ได้แจ้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์รายงานการประชุมจากข้อความที่ซา้ ซ้อนกัน

ประธานในที่ประชุม
(ดร. ศิริ การเจริญดี)

ประธานฯ รับทราบและจะนาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

เมื่อผูถ้ ื อหุน้ ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรบั รองรายงานการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,419,566,307
0
18,100
278,401
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (4/16)
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ด้านผลการดาเนินงานในปี 2561
ในปี 2561 บริษัทมีผลงานเบีย้ รับรวม 40,892 ล้านบาท ลดลง 7.1% จากปี 2560 โดยเบีย้ รับปี แรกมีจานวน 8,101 ล้าน
บาท เติบโตลดลง 32.2% ด้านเบีย้ รับปี ตอ่ เพิ่มขึน้ 2.2% เป็ น 32,791 ล้านบาท เบีย้ ประกันรับรวมส่วนใหญ่ยงั มาจากช่องทางธนาคาร
เป็ นหลักที่สดั ส่วน 61% ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่นๆ มีสดั ส่วน 34% และ 5% ตามลาดับ สาหรับการลดลงของ FYP มีสาเหตุ
หลักจาก 2 ปั จจัย ได้แก่
1. จากกลยุทธ์ของบริษัทที่ตอ้ งการลดสัด ส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประเภท Filler Product หรือผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์
ระยะสัน้ ซึ่งส่งผลให้ VoNB margin ปรับตัวสูงขึน้ จาก 13.4% เป็ น 17.2% ขณะที่มลู ค่าของธุรกิจใหม่ หรือ VoNB
ลดลงจากปี ที่แล้วเพียง 12.8% เท่านัน้ ซึง่ เป็ นอัตราการลดลงที่ต่ากว่าการลดลงของเบีย้ ปี แรก
2. ผลกระทบจากการปรับตัวของช่องทางธนาคาร
นอกจากนัน้ การบังคับใช้ตารางมรณะใหม่ในช่วงกลางปี 2561 ได้สง่ ผลกระทบให้อตั ราเบีย้ ประกันบางประเภทลดลง
อีกด้วย
ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทมีสนิ ทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึน้ 5% เป็ น 314,066 ล้านบาท ซึง่ นโยบายการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี
ก่อนหน้า โดยร้อยละ 77 ของเงินลงทุนทัง้ หมดเป็ นการลงทุนในตราสารหนีท้ งั้ ภาครัฐ และเอกชนที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือสูง รายได้
จากการลงทุนในปี 2561 มีจานวน 14,106 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.3% จากปี ก่อนหน้า และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่
4.6%
ทางด้านค่า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น งานของบริษั ท ปี 2561 มี จ านวน 1,764 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึน้ 5.9% ค่าใช้จ่ า ยการรับ
ประกันภัยมีจานวน 46,297 ล้านบาท ลดลง 8.3% จากปี 2560 ส่วนหนึ่งมาจากการบันทึกกลับรายการ LAT Reserve จานวน 660
ล้านบาท จากผลกระทบดังกล่าวทาให้กาไรสุทธิ ของบริษัทในปี 2561 เพิ่มขึน้ เป็ น 4,926 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 35.1% จากปี ที่แล้ว
และมีกาไรต่อหุน้ อยูท่ ี่ 2.89 บาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 เนื่องจากส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายลดลง
4,313 ล้านบาท จากผลของอัตราดอกเบีย้ ที่ปรับตัวสูงขึน้ และภาวะตลาดหุน้ ทัง้ ในและต่างประเทศที่ปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี ที่
ผ่านมา
ในด้านมูลค่าของบริษั ทตามการประเมิน ทางวิธีค ณิ ตศาสตร์ (Embedded Value – EV) มี มูลค่า 62,959 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จากปี ที่แล้ว 0.3% คิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ 36.86 บาท ส่วนมูลค่าของธุรกิจใหม่ในระหว่างปี 2561 (Value of New Business –
VNB) มีมลู ค่าเท่ากับ 1,396 ล้านบาท ลดลง 12.8% คิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.87 บาท
ฐานะเงินกองทุนของบริษั ทยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณ สิน้ ปี 2561 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital
Adequacy Ratio – CAR) อยูท่ ี่ 260%
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (5/16)
นอกเหนือจากดาเนินธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังมุง่ เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีกบั ลูกค้าและการตอบแทนสังคม ผ่านการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การให้ความรูด้ า้ นการวางแผนการเงิน การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา การสนับสนุนการศึกษา การดูแล
สุขภาพผูส้ งู อายุ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
แนวทางในการดาเนินธุรกิจในอนาคต
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของรายได้เบีย้ ประกันภัยที่ได้รบั จากแต่ละช่องทาง เพื่อการเติบโตที่ม่นั คงและยั่งยืน และ
ตัง้ เป้าการเติบโตของเบีย้ รับปี แรกอยูท่ ี่ 2 หลัก ผ่านแนวทางในการดาเนินธุรกิจในแต่ละช่องทาง ดังนี ้
-

-

ช่องทางตัวแทน เน้นการเพิ่มจานวนและคุณภาพตัวแทน ปรับโครงสร้างทีมงานขาย พัฒนาเครื่องมือและระบบ
สนับ สนุน การขาย ออกแบบหลักสูต รการฝึ ก อบรมใหม่ ในปี ที่ ผ่านมาบริษั ทมี ตัว แทนคุณ ภาพดี เด่น แห่งชาติ
(TNQA) จานวน 308 คน และ FA (Financial advisor) ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพจานวน 1,415 คน
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่เพื่อขยายช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า
ช่องทางธนาคาร มุ่งเน้นไปที่การวางเป้าหมายของบริษัทและธนาคารให้มีทิศทางเดียวกัน และได้ประโยชน์ทงั้
2 ฝ่ าย
ผลักดันการขายผ่านช่องทาง online ซึ่งเป็ นช่องทางที่มีศกั ยภาพและมีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึน้ ถึง
114.3% ในปี ที่ผา่ นมา

บริษัทมุง่ เน้นการพัฒนาสินค้าประเภทประกันคุม้ ครองชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ทกุ ความต้องการของลูกค้า
และได้ทาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ ซึ่งมีจดุ เด่นที่ให้ความคุม้ ครองทุกที่ท่วั โลกตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุด 100
ล้านบาทต่อปี บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท Unit Link เพื่อให้พอร์ตสินค้าของบริษัทครบถ้วนพร้อมตอบสนองต่อ
ต้องการของลูกค้า
บริษัทได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านดิจิตอล เพื่อยกระดับการบริการในแนวทางต่างๆ อาทิ
1. พัฒนาเครือ่ งมือสาหรับให้บริการลูกค้า เช่น BLA Happy Life Application
2. พัฒนาเครือ่ งมือในการสนับสนุนการขาย เช่น BLA Smart Agent
3. การใช้เครือ่ งมือ Big Data Analytics ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการพัฒนาระบบงาน
ภายในของบริษัท
4. Digital Healthcare เช่น การให้บริการด้านการแพทย์ผา่ น Mobile Application
5. National Digital ID Project เป็ นโครงการภาครัฐ สร้างระบบการพิสจู น์และยืนยันตัวตน เพื่ออานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกรรมต่างๆ
ทัง้ นี ้ บริษัทยังคงให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง ด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร (Enterprise
Risk Management :ERM) และมีความมุ่งมั่นในการดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ควบคู่กบั การดาเนินงานภายใต้หลักจริยธรรม
และการกากับดูแลกิจการที่ดี

- 14 -

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (6/16)
บริษัทมีนโยบายและเล็งเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตัง้ แต่ปี 2554 บริษัทมีการสือ่ สารและเผยแพร่นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ให้แก่บคุ คลากรในองค์กร และสร้างความตระหนักรู ้ และทาการทบทวนหลักปฏิบตั ิภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นเป็ น
ประจาทุกปี นอกจากนี ้ บริษัทได้ดาเนินการสือ่ สารและส่งเสริมให้คคู่ า้ และผูใ้ ห้บริการให้ยดึ ถือในหลักปฏิบตั ิเดียวกัน
สาหรับธุรกิ จประกันชี วิตกาลังเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ างๆ ได้แก่ ประกาศ คปภ. เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย กรอบการดารงเงินกองทุนระยะที่ 2 (RBC2) การบังคับใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 17 และพระราชบัญ ญั ติ คุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล ส่งผลให้บ ริษั ท ต้อ งมี ก ารปรับ ตัว เช่ น การ
ควบคุมดูแลคุณ ภาพการขายอย่างเคร่งครัด การบริหารความเสี่ยงของพอร์ทการลงทุน และการปรับพอร์ทสินค้า เป็ นต้น ซึ่งการ
กิจกรรมเหล่านีอ้ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานในระยะสัน้ แต่ยงั คงเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีตอ่ ธุรกิจประกันชีวิตอย่างยั่งยืน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีประเด็นดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
(คุณวินยั ธนศักดิบ์ ณ
ั ฑิต)

ผู้ถื อ หุ้น ได้เสนอแนะให้บ ริษั ท ให้ค วามส าคัญ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใ ห้ค วามคุ้ม ครองระยะยาว
เนื่องจากเป็ นแก่นของธุรกิจประกันชีวิต มีความสามารถทากาไรที่ดีกว่า แทนที่จะเน้นสินค้า
ออมทรัพย์เพื่อสร้างยอดขาย โดยเฉพาะสินค้าออมทรัพย์ระยะสัน้ และสอบถามแนวทางในการ
พัฒนาช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต

ประธานกรรมการบริหาร
(นางคมคาย ธูสรานนท์)

บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของสินค้าที่เน้นความคุม้ ครองประกันชีวิตระยะยาว อย่างไรก็ดี
ในบางช่วงเวลาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุม้ ครองระยะสัน้ หรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นการ
ออมเงินให้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าบางกลุม่ และเป็ นการรักษาฐาน
ลูกค้า ไม่สามารถละเลยได้

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ)์

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในระยะที่ผา่ นมาบริษัทพยายามลดสัดส่วนสินค้าระยะ
สัน้ และให้ความสาคัญเพิ่มขึน้ กับสินค้าที่เน้นความคุม้ ครอง และสัญญาเพิ่มเติมฯ โดยในปี
2561 ที่ ผ่า นมามี ย อดขายสิ น ค้าออมทรัพ ย์ระยะสั้น น้อ ยมาก ในส่วนของการพัฒ นาช่ อ ง
ทางการขายผ่ า นตั ว แทนประกั น ชี วิ ต บริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม โครงการที่ จ ะช่ วยพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถของตัวแทนฯ เช่น โครงการ Smart Agent และ BLA Channel ซึ่งจะช่วยให้ใน
อนาคตบริษัทมีรายได้จากช่องทางตัวแทนฯ เป็ นสัดส่วนที่สงู ขึน้

ผูถ้ ือหุน้
(คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์)

สอบถามว่าการเติบโตในปี 2562 ของบริษัทจะมาจากช่องทางใดบ้าง และบริษัทมี การปรับตัว
เพื่อรองรับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างไร

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ)์

รายได้ห ลัก ของบริษั ท ยังคงมาจากช่อ งทางธนาคารซึ่งบริษั ท ยัง คงมี ค วามสัม พัน ธ์ที่ ดี กับ
ธนาคารกรุ งเทพฯ ในขณะเดี ย วกัน บริษั ท ได้วางแผนการเติ บ โตผ่านช่ อ งทางตัว แทน และ
ช่องทางอื่นๆ ให้เพิ่มขึน้ ผ่านกลยุทธ์การเพิ่มจานวนและพัฒนาคุณภาพตัวแทน ด้านการขาย
ผ่านช่องทางอื่นๆ ก็มีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึง่ มีการขยายตัวสูงมาก แต่ฐาน
ธุรกิจยังเล็กอยู่
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (7/16)
ในส่วนของการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิตอล บริษัทได้พฒ
ั นาระบบในหลายด้านเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค รวมถึงการพัฒนาการ
ขายประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ และการเข้าร่วมโครงการพัฒนาฐานข้อมูล National ID
กับภาครัฐเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า
กรรมการบริษัท
(นายเวทิศ อัศวมังคละ)

ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในฐานะที่เป็ นผูบ้ ริหารธนาคารกรุงเทพฯ ว่า บริษัทยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ธนาคารฯ ปั จจุบนั ธนาคารฯ อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจด้าน Bancassurance
รวมถึงการปรับโครงสร้างสินค้าประกันชี วิตที่จะเสนอขาย ทีมงานของธนาคารฯ และบริษัท
ยังคงมีการทางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา การชะลอตัวของธุรกิ จในปั จจุบนั เป็ นเรื่องชั่วคราว
เท่านัน้

ผูถ้ ือหุน้
(คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์)

บริษัทมีรายได้จากแต่ละช่องทางคิดเป็ นสัดส่วนเท่าไร และให้ขอ้ เสนอว่าบริษัทควรหาช่องทาง
การขายเพิ่มเติม เช่น การขายผ่านร้านสะดวกซือ้

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ)์

บริษัทมีรายได้จากช่องทางธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 66 ช่องทางตัวแทนฯ ร้อยละ 26 และ
ช่องทางอื่นๆ ร้อยละ 8 ในส่วนของข้อเสนอให้เพิ่มช่องทางการขายใหม่บริษัทรับทราบและจะ
นาไปพิจารณา

มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้น าเสนอรายละเอีย ดต่อ ที่ ป ระชุม เพื่ อ พิ จารณาอนุมัติ
งบการเงินประจาปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้การรับรองแล้ว และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข สาหรับรายละเอียดของงบการเงิน ประจาปี สนิ ้ สุด
วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในงบการเงิ นหน้า 144 ถึง 297 ของรายงานประจาปี ของบริษั ท ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พิ จารณา
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (8/16)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีความเห็นดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
(คุณสดับพิณ กฤดานรากรณ์)

มีขอ้ สงสัยว่า เหตุใดเงินสารองสาหรับการประกันภัยระยะยาวมีความผันผวนระหว่างปี 2560
และ 2561

ผูต้ รวจสอบบัญชี
(คุณนันทวัฒน์ สารวญหันต์)

การคานวณหนีส้ ินสารองสาหรับการประกันภัยระยะยาวมีสูตรการคานวณที่คณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กาหนดไว้ ซึง่ จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลตลาด
เช่นอัตราดอกเบีย้ ในการคานวณ ส่งผลให้การคานวณเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในแต่ละ
ปี

รองผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน และ
เลขานุการบริษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

มาตรฐานบัญชีในปั จจุบนั สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริษัทจะถูกบันทึกที่ราคาทุนในขณะที่หนีส้ ิน
จะถูกบันทึกด้วยมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างราคาทางบัญ ชี และราคาตลาด ดังนัน้ ในช่วงที่อัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาดปรับลดต่าลงมากๆ จะส่งผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีในฝั่ งหนีส้ ินและส่งผล
ให้เกิดความผันผวนในงบกาไรขาดทุนได้

ผูถ้ ือหุน้
(คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์)

มีขอ้ สังเกตว่า ทาไม ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทถึงมีเงินสดคงเหลือเป็ นจานวนมาก และได้รบั อัตรา
ผลตอบแทนค่อนข้างต่า

รองผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน และ
เลขานุการบริษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

บริษัทมีเงินสด ณ สิน้ ปี 2561 สูงกว่าปกติเนื่องจากสารองเงินไว้ชาระคืนกรมธรรม์ที่จะครบ
กาหนดในเดือนมีนาคม 2562 ราว 10,000 ล้านบาท โดยเงินสดดังกล่าวบริษัทถือครองไว้ในรูป
ของตั๋วเงินระยะสัน้ เป็ นส่วนใหญ่จึงมีอตั ราผลตอบแทนไม่สงู นัก

ผูถ้ ือหุน้
(คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์)

สอบถามการตัง้ สารองประกันภัยในปี 2 5 6 1 ที่ลดลงมากกว่าการลดลงของเบีย้ ประกันภัยรับ

รองผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน และ
เลขานุการบริษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

การตัง้ สารองที่ลดลงมาจากสองสาเหตุหลักได้แก่ 1) การคานวณเงินสารองประกันภัยจะมี
ความแตกต่ า งกั น ในสิ น ค้า แต่ ล ะประเภทซึ่ ง ในปี 2561 บริ ษั ท ขายสิ น ค้า ที่ มี เงิ น ส ารอง
ประกันภัยต่า ในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ และ 2) อัตราดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ ในปี 2561 ส่งผลให้มีการกลับ
บัญชีรายการเงินสารองส่วนเพิ่ม (LAT Reserve) ที่ตงั้ ไว้ใน ณ สิน้ ปี 2560

ผูถ้ ือหุน้
(คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์)

สอบถามการลงบัญชีสาหรับเบีย้ ประกันภัยรับระหว่างงวด (Premium cut off)

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายบัญชีและ
การเงิน
(คุณจารุวรรณ ลิม้ คุณธรรมโม)

เบีย้ ประกันภัยรับระหว่างงวดเกิ ดจากช่วงเวลารับชาระเบีย้ และการพิ จารณารับประกันภัย
เกิดขึน้ ข้ามงวดบัญชีซึ่งบริษัทจะบันทึกไว้เป็ นหนีส้ ินอื่น ทัง้ นีร้ ายการดังกล่าวไม่ส่งผลต่องบ
การเงินอย่างมีนยั สาคัญ
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (9/16)
เมื่อไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สนิ ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

วาระที่ 4

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,419,389,467
0
221,940
251,401

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56
ซึง่ กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองจนกว่าจะมีทนุ สารองไม่ นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้ นี ้
บริษัทมีทนุ สารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วจึงไม่จาเป็ นต้องตัง้ สารองตามกฎหมายเพิ่มเติม ในปี 2561 นี ้
สาหรับการจัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปั นผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คล แต่จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานปกติของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2561 บริษัทมีกาไรสุทธิทงั้ สิน้ 4,926 ล้านบาท หรือ 2.89 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น
ควรเสนอจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.72 บาท ต่อหุน้ รวมเป็ นจานวนเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,229 ล้าน
บาท และคิดเป็ นอัตราร้อยละ 24.91 ของกาไรสุทธิหลังภาษี ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริษัท แต่ท่านผูถ้ ือหุน้ อาจจะเห็นว่าต่ากว่าเล็กน้อยจากนโยบายปั นผลของบริษัทที่รอ้ ยละ 25 ซึง่ เป็ นผลมาจากการปั ดเศษ
จากการใช้หลักทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานงวดครึง่ ปี แรก ปี 2561 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.32 บาท จึงเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานครึง่ หลัง ปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมที่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 23 โดยบริษัทกาหนดรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทัง้ นี ้ บริษัทได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้จ่ายเงินปั นผลตามจานวนดังกล่าวด้วยแล้ว โดยกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (10/16)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีความเห็นดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
(คุณวินยั ธนศักดิบ์ รรดิษฐ์)

บริษัทสามารถเพิ่มอัตราส่วนเงินปั นผลขึน้ ได้หรือไม่

ประธานในที่ประชุม
(ดร. ศิริ การเจริญดี)

บริษั ท ได้พิ จ ารณาแล้ว ว่าอัต ราส่ว นเงิ น ปั น ผลที่ ร อ้ ยละ 25 ของก าไรสุท ธิ เป็ น อัต ราส่ว นที่
เหมาะสม โดยพิ จ ารณาความมั่น คงในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ส าคัญ และเพื่ อ รองรับ การ
เปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ เช่ น มาตรฐานบัญ ชี IFRS17 และการปรับ เปลี่ ย นเกณฑ์ก ารด ารง
เงินกองทุนในอนาคต

เมื่อไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรบั ทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.32 บาท และอนุมัติจ่ายเงิ น ปั น ผล สาหรับ ผลการดาเนิน งานงวดครึ่งหลังของ
ปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท รวมเป็ นอัตราเงิน ปั นผลจ่ายสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 จานวน 0.72
บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงิน 1,229 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
- บัตรเสีย

1,276,482,027
143,356,680
18,100
6,001

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

89.9033
10.0967
0.0000
0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ าเนินการประชุมในวาระนี ้ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลง
ต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ต้องให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน
3 หรือจานวนที่ใกล้ที่สดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยใน ปี นกี ้ รรมการที่ออกจากตาแหน่งมี 5 ท่าน คือ
ดร. ศิริ การเจริญดี
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
นางคมคาย ธูสรานนท์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (11/16)
นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

นายมิโนรุ คิมรู ะ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็ บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อ
บุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดาเนินการสรรหา โดย
พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีผทู้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้
การทางานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นว่ากรรมการที่
ครบวาระมีความรูค้ วามสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดี
เสมอมา จึงเห็นควรเสนอพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ ครบวาระจานวน 5 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่
ดร.ศิริ การเจริญดี นางคมคาย ธูสรานนท์ นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ นายโชน โสภณพนิช และนายมิโนรุ คิมรู ะ
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เสนอรายละเอียดข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ซึง่ ได้นาส่งให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้
พิจารณาล่วงหน้าด้วยแล้ว โดยอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หน้า 27
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีประเด็นคาถาม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตัง้ กรรมการ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่
พ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 5 ราย โดยแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 5 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ ทัง้ นี ้ ผลการนับคะแนนในวาระนี ้ สรุปได้ดงั นี ้
1. ดร.ศิริ การเจริญดี
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,415,051,706
3,134,784
263,500
6,001

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.7790
0.2210
0.0000
0.0000

1,418,131,590
47,400
271,000
6,001

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9967
0.0033
0.0000
0.0000

2. นางคมคาย ธูสรานนท์
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (12/16)
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,418,178,990
0
271,000
6,001

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1,418,183,990
0
266,000
6,001

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1,418,182,310
1,680
266,000
6,001

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9999
0.0001
0.0000
0.0000

4. นายโชน โสภณพนิช
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

5. นายมิโนรุ คิมรู ะ
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ
44 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู ค้ วามสามารถ
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัท และเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่ง
เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั ิสาหรับปี 2561 ทีผ่ า่ นมา
สาหรับองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบีย้ ประชุมและค่าบาเหน็จกรรมการ โดยมีค่าเบีย้
ประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในอัตรา 40,000 บาท ประธานกรรมการแต่ละคณะได้รบั ในอัตรา 2 เท่า
สาหรับค่าบาเหน็จ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบาเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการให้คะแนนซึง่ พิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า ไม่มีคาถาม จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและลงมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
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มติที่ประชุม

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (13/16)
ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,419,563,807
8,000
266,000
25,001

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9789
0.0006
0.0187
0.0018

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลือก
ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2562 โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกัน
ชีวิต ความชานาญในวิชาชีพ ความเป็ น อิสระและเป็ นกลางของผูส้ อบบัญชี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
สาหรับปี 2562 โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อ
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ
3. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย
4. นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4301
3356
6638
7731

ได้รับการแต่งตั้งเป็ นปี ที่
3
3
3
1

โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้างต้น เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
อนึ่ง ผูส้ อบบัญ ชี ไม่มี ความสัมพันธ์ห รือส่วนได้เสียกับบริษั ท/ผู้บริห าร/ผูถ้ ื อ หุน้ รายใหญ่ จึงมีความเป็ น อิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ นเงิน 1,954,000 บาท (หนึ่งล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นสีพ่ นั บาท) ซึง่ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.9 จากจานวนค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั ิในปี 2561
ทัง้ นี ้ ได้นาเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจากัด ได้รบั จากบริษัท
ในการสอบทานสถานะการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และการคานวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวมเป็ นจานวน 2,530,000 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นบาท) ในปี 2562
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นคาถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่
ประชุมพิจาณาและลงมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี ้
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มติที่ประชุม

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (14/16)
ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จาก
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
(1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
(2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ
(3) ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย
(4) นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7731

โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ได้ และมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ นเงิน 1,954,000 บาท (หนึง่ ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่
พันบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,406,790,394
12,786,413
266,000
20,001

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.0993
0.9007
0.0000
0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรือ่ งการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีขอ้ ความปรากฏดังนี ้ และได้สาเนารายละเอียดส่งให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ พิจารณาด้วยแล้ว
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ข้อบังคับของบริษัทปั จจุบนั
ร่าง ข้อบังคับของบริษัททีข่ อแก้ไขใหม่
ข้อ 45.
คณะกรรมการต้อ งจัดให้มี การประชุม ผูถ้ ื อหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญ ประจาปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราว
อื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญ เมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควรหรือผูถ้ ือหุน้ รวมกัน
นับ จ านวนหุ้น ได้ไม่ น ้อ ยกว่า หนึ่ง ในห้า ของจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมดหรือผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 (ยี่สบิ ห้า)คน
ซึ่งหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุน้ ที่
จ าห น่ าย ได้ ทั้ ง ห ม ด จ ะเข้ า ชื่ อ กั น ท าห นั ง สื อ ขอ ให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ

ข้อ 45.
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
สามัญ ประจ าปี ภายใน 4 (สี่ ) เดื อ น นับ แต่วัน สิน้ สุด ของรอบปี
บัญชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เป็ นการประชุ ม
วิสามัญ เมื่อใดก็ ได้สดุ แต่จะเห็นสมควรหรือผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (15/16)
ร่าง ข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขใหม่

ข้อบังคับของบริษัทปั จจุบนั
เมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้
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 ต้อ งจัด ให้มี การประชุม ผูถ้ ื อ หุ้น ภายใน 1
(หนึง่ ) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้มี ก ารประชุ ม ภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่ อกัน
หรือผู้ถือ หุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จานวนหุ้น ตามที่ บังคับ ไว้นนั้ จะ
เรี ย กประชุ ม เองก็ ได้ภ ายในสี่ สิ บ ห้า วัน นับ แต่ วัน ครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือ
หุ้น ที่ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้อ งรับ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่าย อันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่า การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที่ เป็ นการเรีย ก
ประชุม เพราะผู้ถื อหุ้น ตามวรรคสามครัง้ ใดจ านวน ผู้ถื อหุ้น ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนดผูถ้ ือ
หุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นคาถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่
ประชุมพิจาณาและลงมติพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี ้
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน มีมติอ นุมัติ
แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,419,571,807
0
271,000
20,001

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9795
0.0000
0.0191
0.0014

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระอื่นๆ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ ได้สอบถามและเสนอแนะเรื่อง
ต่างๆ ดังนี ้
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1 (16/16)
ผูถ้ ือหุน้
(คุณวินยั ธนศักดิบ์ ณ
ั ฑิต)

เสนอแนะให้บริษัทมีระบบที่ดีในการพัฒนาบุคลากรภายในควบคู่ไปกับการสรรหาบุคคลจาก
ภายนอก

ประธานในที่ประชุม
(ดร.ศิริ การเจริญดี)

ประธานฯ รับทราบและจะนาไปพิจารณา

ผูถ้ ือหุน้
(คุณอภิชยั ศิวยาธร)

เสนอแนะให้บริษัทใช้ประโยชน์จาก Nippon Life ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ในการช่วยสนับสนุน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ เพื่อพัฒนาช่องทางขายผ่านตัวแทนของบริษัท

กรรมการบริษัท
(คุณมิโนรุ คิมรู ะ)

Nippon Life มีความร่วมมือกับบริษัทในหลากหลายด้าน และได้มีการแบ่งปั นประสบการณ์
การดาเนินธุรกิจที่มีกว่า 100 ปี ในหลายประเทศเพื่อนามาพัฒนาการดาเนินงานของกรุ งเทพ
ประกันชีวิต

ก่อนปิ ดการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมว่าระหว่างการประชุมมีผถู้ ื อหุน้ ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึน้ โดยมีจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึน้ เป็ น 110 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ 181 ราย รวมทัง้ หมดเพิ่มขึน้ เป็ น
291 ราย นับจานวนหุน้ ทัง้ หมด 1,419,862,808 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 83.1513 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
ไม่มีผเู้ สนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิ ด
การประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 11.45 น.
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 (1/10)
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายสุนทร อรุ ณานนท์ชัย
อายุ: 77 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ: 44 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2519)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ: 12 ปี 4 เดือน (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ: 15 ปี 4 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2566)
การศึกษา / การอบรม
ปริญญา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA
Southern Arkansas University, USA
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. 366
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 6
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 98/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) CP รุน่ 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 1 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค.2560 - ปั จจุบนั
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2519 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
2541 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
2531 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริหาร บมจ ซี.พี. แลนด์
2528 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท นา้ ตาลราชบุรี จากัด

: 4 แห่ง

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ

: ไม่มี
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 (2/10)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
คณะกรรมการอิสระ

6/7
6/6
2/2
1/1

(ร้อยละ 86)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)

การถือหุน้ ในบริษัท

การถือหุน้ ทางตรง 862,200 หุน้ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)
คิดเป็ นร้อยละ 0.05 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(จานวนหุน้ เพิม่ ขึน้ 283,000 หุน้ จากวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
-ไม่มีการถือหุน้ ทางอ้อม-

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 (3/10)
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: คุณประพันธ์ อัศวอารี
อายุ: 63 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ: 6 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ: 9 ปี (ณ เดือนเมษายน 2566)
การศึกษา
ปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร

สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Certification Program (ACP) รุน่ ที่ 21/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2557 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

: 1 แห่ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท บีซี อันดามัน จากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท บีซี กอล์ฟ รีสอร์ท เมเนจเม้นท์ จากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท บลูแคนยอน โฮลดิง้ ส์ (ไทยแลนด์) จากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท บลูแคนยอน พรอพเพอร์ที่ จากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท บลูแคนยอน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท แคนยอน แคปปิ ตอล จากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ลีกาซี รีซอสเซส (ประเทศไทย) จากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท มูเร็กซ์ จากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ปลวกแดงอีสเทอร์นเอสเตท จากัด

: 9 แห่ง

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ

: ไม่มี
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 (4/10)
ประสบการณ์การทางาน
2557 - 2559
กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2552 - เม.ย. 2556
กรรมการบริหารสมาคม, กรรมการสมาคม, กรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
2550 - 2556
กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนา้ ภาคตะวันออก
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการอิสระ

การถือหุน้ ในบริษัท

-ไม่มีทงั้ ทางตรงและทางอ้อม-

7/7
6/6
4/4
1/1

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)

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

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 (5/10)
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นางประไพวรรณ ลิมทรง
อายุ: 52 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการ (ได้รบั การแต่งตัง้ วันที่ 28 เมษายน 2548)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ: 15 ปี
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 32/2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

: 1 แห่ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนสปอต จากัด
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จากัด
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จากัด
2534 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท เอ็น แอล เรสซิเด้นซ์ จากัด

: 4 แห่ง

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

6/7

การถือหุน้ ในบริษัท

31,376,000 หุน้ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)
คิดเป็ นร้อยละ 1.8375 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(ไม่มีการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ทางตรง จากวันที่ 30 สิงหาคม 256)
- ไม่มีการถือหุน้ ทางอ้อม -
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(ร้อยละ 86)

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 (6/10)
ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงิ นเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 (7/10)
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นางสาวชลลดา โสภณพนิช
อายุ: 39 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการ (ได้รบั การแต่งตัง้ วันที่ 15 ธันวาคม 2560)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ: 2 ปี 4 เดือน
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
คุณวุฒิ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ Stanford University สหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตร์ University of Cambridge อังกฤษ
Chartered Financial Analyst (CFA),
Association of Investment Management and Research, USA
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 ก.พ. 2563 - ปั จจุบนั
26 ก.พ. 2563 - ปั จจุบนั
15 พ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
มี.ค. 2561 - 25 ก.พ. 63
ธ.ค. 2560 - ปั จจุบนั

: 1 แห่ง

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ

: ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
2554 - มี.ค. 2561:
2553 - 2553:
2552 - 2552:
2549 - 2551:
2545 - 2547:

ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายลงทุนตราสารทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กรีนสปอต จากัด
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านโครงการและแผนงาน สานักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ The Boston Consulting Group
เศรษฐกร สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 (8/10)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง*

6/7
1/4

(ร้อยละ 86)

หมายเหตุ : * นางสาวชลลดา โสภณพนิช ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริการความเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

การถือหุน้ ในบริษัท

110,000 หุน้ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)
คิดเป็ นร้อยละ 0.0064 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(ไม่มีการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ทางตรง จากวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
- ไม่มีการถือหุน้ ทางอ้อม -

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- มี - ไม่มี - ไม่เป็ น -เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 (9/10)
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
อายุ:
61 ปี
สัญชาติ:
ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
(ได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการอิสระในครัง้ แรก)
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาบัตร
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร
หลักสูตร
ประสบการณ์ทางาน
พ.ค. -ธ.ค. 2562
2554 - เม.ย. 2562
2550 - 2553
2545 - 2549

ประสบการณ์ทางานอืน่ ๆ
พ.ค. - ธ.ค. 2562
พ.ค. - ธ.ค. 2562
2560 - เม.ย. 2562

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (สถิต)ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 24/2554 สถาบันป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 45/2545 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 19/2558
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุน่ ที่ 1/2554 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รองเลขาธิการ ด้านกากับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผูช้ ่วยเลขาธิการ สายกากับผลิตภัณฑ์และบุคลากรประกันภัย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผูอ้ านวยการกองส่งเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรือ่ ง สัญญาประกันภัย (IFRS17)
ประธานคณะกรรมการจัดทามาตรฐานโครงสร้างข้อมูล และมาตรฐานการแลกเปลีย่ น
ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการให้ความเห็นชอบอัตราเบีย้ ประกันชีวิต
กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาแนบท้าย
- 34 -

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 (10/10)
2554 - เม.ย. 2562
2560 - 2562
2556 - 2561
2558 - 2560
2556 - 2558
2554 - 2556

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง (RBC)
ประธานคณะกรรมการแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมา
สนับสนุนให้บริการสาหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อกาหนดนโยบายพัฒนาธุรกิจประกันภัยผ่าน
มาตรการภาษี
ประธานคณะทางานจัดทาตารางมรณะไทย 2560
คณะทางานร่วม 3 Regulators Steering Committee
คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
การถือหุน้ ในบริษัท

ได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการในครัง้ แรก
-ไม่มีทงั้ ทางตรงและทางอ้อม-

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4 (1/2)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผูท้ ี่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุ ฒิ ซึ่งมีประสบการณ์จาก
หลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวฒ
ุ ิภาวะและความเป็ น มืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กบั งานของบริษั ทอย่าง
เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความหลากหลายในความรูแ้ ละประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการเหมาะสม สามารถ
ปฎิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็ นอิสระ โดยมีสดั ส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
และมี 1 ท่านที่มีความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี และ/หรือการเงินเป็ นอย่างดีและเป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้ พนักงานตาแหน่งผูบ้ ริหาร จานวน 1 คน ทาหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่ง และผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบดูแล
งานด้านบริหารความเสี่ยงเป็ นเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ดา้ นการ
บริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทและหน่วยงานกากับดูแลของภาครัฐกาหนด
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน โดยแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็ นประธาน
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง และพิจารณาหลักเกณฑ์
และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงที่สงู กว่า หรือเทียบเท่ารองผูจ้ ดั การใหญ่ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือ นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ ตามแต่กรณี ตามข้อบังคับบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็ นประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่ นและความ
มั่น ใจแก่ ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ ว นได้เสี ย รวมทั้ง ผู้ที่ เกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย ตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ให้ส อดคล้อ งกับ แนวทางของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท เป็ นคณะกรรมการการลงทุน ไม่นอ้ ยกว่าสามคน ผูซ้ ึ่งมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อทาหน้าที่ ดแู ลรับผิดชอบ
การลงทุนของบริษัท โดยให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556
การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อหารือและกาหนด
แนวทาง ขัน้ ตอน วิธีการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิงานภายในระยะเวลาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4 (2/2)
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทได้กาหนดนิยาม "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และข้อกาหนด
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือ หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ถือ หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีเกี่ยว ข้องกับ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือ ถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของ
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5 (1/5)
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่ิน
ที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 22. กรรมการไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย
ข้อ 23. การเลือกตัง้ กรรมการของบริษัทให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีต้ ามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
23.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลาย
คนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ที่มีอยู่ทงั้ หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
23.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผเู้ ป็ นประธาน
ที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง จานวนหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับสัดส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี ้ อาจได้รบั เลือกตัง้ กลับมาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ข้อ 25. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
25.1 ตาย
25.2 ลาออก
25.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
25.4 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ตามข้อ 28
25.5 ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่ง
ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 27. ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อ 28 ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ ยัง
เหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5 (2/5)
ข้อ 28. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 29. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิห น้าที่ได้ถา้ มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจเรียกประชุม หรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี
จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่นื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ โดยให้มีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้
ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรือเข้าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับบริษัทหรือถือหุน้ หรือหุ้ นกูเ้ พิ่มขึน้ หรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ สานักงานสาขา หรือจังหวัด
ใกล้เคียง
ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็ นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร ในกรณี ท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมี
หน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนและบาเหน็จตามที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ทงั้ นีไ้ ม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมการบริหารผูน้ นั้ ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนีใ้ นฐานะกรรมการ
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5 (3/5)
ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณี ท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ไ ด้ ให้ร องประธานกรรมการบริห ารเป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ในกรณี ท่ี ไ ม่ มี ร องประธาน
กรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุม
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดาเนินการใดๆ ตามอานาจหน้าที่ดงั ที่กาหนดไว้ จะต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทัง้ หมด จึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รบั การออกเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงที่เป็ นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั้ กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการบริหารผูใ้ ดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ข้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่ งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่ง ให้เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มี จานวน คุณ สมบัติ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ค่ า ตอบแทนและบ าเหน็ จ ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการก าหนด แต่ ทั้ ง นี ้ไ ม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผูน้ นั้ ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนีใ้ นฐานะ
กรรมการ
ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการซึง่ มาประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบั การออก
เสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงที่เป็ นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั้ กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 41. ให้คณะกรรมการมีอานาจจัดตัง้ สานักงานสาขา หรือเลิกสานักงานสาขาของบริษัทได้
ข้อ 42. อานาจกรรมการที่จะทานิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
ข้อ 43. คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือการ
ทานิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทัง้ กาหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้
ข้อ 44. กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลั กเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ อาจให้ได้รั บเบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รบั
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5 (4/5)
หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณี
เช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คน
อื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน
กรณีเช่นนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษั ทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด)
วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม)
วัน
ข้อ 47. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและจะต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ นั้นมิใช่เป็ นการประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูร้ ้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ า 7
(เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ผู้ถื อ หุ้น มีค ะแนนเสี ยงเท่า จานวนหุน้ ที่ ตนถื ออยู่โดยถือ ว่า หุน้ หนึ่งมี หนึ่งเสี ยง การออกเสี ย ง
ลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนเสียงลับก็ให้ลงคะแนน
ลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้อ 49. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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49.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ หรือหุน้ กูช้ นิดแปรสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ การออกหุน้ บุรมิ สิทธิ หรือหุน้
บุรมิ สิทธิชนิดแปรสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้ หุน้ ทุกชนิด
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
50.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
50.2 พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
50.3 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
50.4 เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
50.5 เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
50.6 กิจการอื่นๆ
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เงือ่ นไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
กรณี ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทนก็ได้ โดยบริษัทได้จดั ส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 8)
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงั้ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจากนัน้
สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้ โดยบริษัทได้จดั ส่งหนังสือหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ หรือสามารถ Download ได้ที่ Website : www.bangkoklife.com
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1.1 ผูม้ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1.2 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะให้
ถูกต้องครบถ้วน
1.3 ผูร้ บั มอบฉันทะต้องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะ
จะเข้าประชุม
1.4 ผูถ้ ือหุน้ ทั่วไปให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้
2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ผูม้ อบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษั ท เป็ นผู้รบั มอบฉันทะในการประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ คือ
ดร. ศิริ การเจริญดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
23/115-121 รอยัลซิตอี ้ เวนิว ถนน พระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อ ผูม้ อบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณี ย ์
ธุรกิจ ตอบรับ และปิ ดผนึกส่งทางไปรษณีย ์ โดยไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณีอากรมายัง
เลขานุการบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตอี ้ เวนิว ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
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ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หรือนามามอบต่อกรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการแต่งตัง้ ก่อนเริม่ การประชุม
เพื่อบริษัทจะสามารถดาเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของเอกสารสาหรับการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดรับลงทะเบียน
ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121
รอยัลซิตีอ้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม ที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
(สิง่ ที่สง่ มาด้วย 10)
ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)
1. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ซงึ่ ปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยัง
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้
ยื่นหลักฐานประกอบด้วย โดยบริษัทจะไม่ขอเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น
เพื่อเป็ นการกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผถู้ ือหุน้ ในการเข้าร่วมประชุม
1.2 กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและ
ผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณีผแู้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
1. เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคลและมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2 กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่ มาด้วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับ รองการจดทะเบี ย นนิติบุคคลของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งรับ รองสาเนาถูกต้อง โดย
ผูแ้ ทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
3. เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 6 (3/3)
3. ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับกับผูถ้ ือหุน้ หรือผูเ้ ข้าประชุมซึง่ มิได้มีสญ
ั ชาติไทย
หรือซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี ้
3.1 หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตัง้ อยู่
หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุ คลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตงั้ สานักงานใหญ่
3.2 เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาไทยจะต้องจัดทาคาแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผูแ้ ทนนิติ
บุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสูว่ าระการ
ประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
1.1 การออกเสียงลงคะแนนให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชีข้ าดอีกเสียงหนึง่ ต่างหาก
1.2 การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออก
เสียง โปรดยกมือขึน้
1.4 ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทจะนาการออกเสียงลงคะแนนตามที่
ผูถ้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ลว่ งหน้า ในขณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
2.1 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม และของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มอบฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ลว่ งหน้าในขณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูท้ ี่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการจะบันทึกทัง้ คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออก
เสียง รวมทัง้ แจ้งจานวนบัตรเสีย (ถ้ามี)
2.3 ประธาน จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิน้ สุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวมทัง้ แจ้งจานวนบัตรเสีย (ถ้ามี)
และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 7 (1/3)
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล: ดร.ศิริ การเจริญดี
อายุ: 72 ปี
สัญชาติ: ไทย
ตาแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน /
ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ: 21 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2542)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ: 12 ปี 4 เดือน (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550)
การศึกษา / การอบรม
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม)
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University,
Australia
Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
Economic Statistics, University of Sydney, Australia
ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 5/2550
Advanced Management Program, รุน่ ที่ 113/2538 Harvard Business School
Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 3 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2559 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
พค.62 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
(มหาชน )
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
: 5 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั :
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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2559 - ปั จจุบนั :
2553 - ปั จจุบนั :
2546 - ปั จจุบนั :
2546 - ปั จจุบนั :

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 7 (2/3)
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทริส เรทติง้ จากัด
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
คณะกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
ประสบการณ์ทางาน
กพ.61 - พค.62
2559 - พค.61
2557- กค.61
2557- กค.61
2550 - 2555
2545 - 2546
2543 - กพ.61
2543 - เมย.60
2542 - 2557

: ไม่มี

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส ์ จากัด(มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นา้ มันพืชไทย จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ประสิทธิ์พฒ
ั นา จากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
คณะกรรมการอิสระ
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7/7
12/12
2/2
2/2
1/1

(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 7 (3/3)
การถือหุน้ ในบริษัท

- ไม่มีหนุ้ ทางตรงและทางอ้อม -

ส่วนได้เสียพิเศษ

ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษนอกเหนือจากค่าเบีย้ ประชุมทีจ่ ดั สรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
หากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 หรือ แต่งตัง้ บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมแทน โดย
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ใน 3 แบบดังนี ้
1. แบบ ก. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)
2. แบบ ข. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
3. แบบ ค. (เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....................................................................................
วันที่ .............. เดือน ……........................... พ.ศ. …….............
(1) ข้าพเจ้า...................................................................... สัญชาติ................................ อยูบ่ า้ นเลขที่...........................
ถนน...................................ตาบล/แขวง…………......อาเภอ/เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย.์ ..................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................. อายุ ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.........................
ถนน....................................ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต......................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ......... หรือ
(2) ............................................................................................ อายุ ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..........................
ถนน....................................ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต.......................... จังหวัด................. รหัสไปรษณีย.์ ......... หรือ
(3) ............................................................................................. อายุ ..................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..........................
ถนน....................................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด............... รหัสไปรษณีย.์ .......... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริษัท กรุ งเทพประกัน
ชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตีอ้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................……...............................ผูม้ อบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................ )
ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…........................... )
ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..….......................... )
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....................................................................................
วันที่ ................... เดือน ……......................... พ.ศ. …..............
(1) ข้าพเจ้า............................................................................. สัญชาติ............................ อยูบ่ า้ นเลขที่........................
ถนน...................................ตาบล/แขวง………………......อาเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์ ............
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม........................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ......................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................. อายุ ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..........................
ถนน.................................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ............ หรือ
(2) ............................................................................................ อายุ ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..........................
ถนน.................................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต...................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ............ หรือ
(3) ............................................................................................. อายุ ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.........................
ถนน.................................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ........... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้า พเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริษัท กรุ งเทพประกัน
ชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตีอ้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 เพือ่ รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า
วาระที่ 4 เพือ่ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายประพันธ์ อัศวอารี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางประไพวรรณ ลิมทรง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

\
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หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนั งสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผูม้ อบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
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หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุน้ ประจาปี
2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตีอ้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่................................................................................
วันที่ ................ เดือน ……....................... พ.ศ. ….............
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................. สัญชาติ.............................. อยูบ่ า้ นเลขที่...................
ถนน.....................................ตาบล/แขวง……………......อาเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์ ............
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ...........................................................................................
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ.....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ...................................................................................... อายุ ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ............ หรือ
(2) ...................................................................................... อายุ ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ........... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตีอ้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ.…………………..…..หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้.........................เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………..…..…หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้......................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด ............................................... เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า
วาระที่ 2 เพือ่ รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายประพันธ์ อัศวอารี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางประไพวรรณ ลิมทรง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 3 ของจานวน 5 หน้า
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผูม้ อบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…...............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
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หน้า 4 ของจานวน 5 หน้า
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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หน้า 5 ของจานวน 5 หน้า
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี
2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตีอ้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 9 (1/1)

มาตรการเฝ้ าระวังและป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้อ อกค าสั่ง เรื่อ ง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื อ้ ไวรัส COVID-19 และประกาศเรื่อ ง
แนวทางการปฏิบตั ิภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 เพื่อไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร และ
ผูม้ าติดต่อกับบริษัท และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สรุปได้ดงั นี ้
คาแนะนาสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่เดินทางไป-กลับ และ/หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองพิเศษที่มีความเสีย่ งต่อการ
ติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 หรือพืน้ ที่เสี่ยงสูงภายในประเทศที่พบการแพร่ระบาด ภายใน 14 วัน หลังกลับจากเดินทาง
โปรดงดเข้าร่วมประชุม
2. กรณีผเู้ ข้าร่วมประชุมมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีนา้ มูก หายใจเหนื่อยหอบ โปรดงดเข้าร่วมประชุม
3. หากพบว่าท่านมีอาการป่ วยหรือ เริ่มป่ วยระหว่างเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยด่วน เพื่อขอเข้ารับ
การตรวจประเมินอาการตามขัน้ ตอน และหากอาการป่ วยนัน้ เข้าข่ายโรคระบบทางเดินหายใจ โปรดงดเข้าร่วมประชุม
ทันที และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการการคัดกรองของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4. บริษัทได้จดั เตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ ขอให้ท่านปฏิบตั ิตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วย
นา้ และสบูห่ รือแอลกอฮอล์เจล และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร่วมประชุม เป็ นต้น
การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
1. ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดแยกผูป้ ่ วยพร้อมติดตามอาการ ณ จุดคัดกรอง
บริเวณทางเข้าประตู ชัน้ 1 และบริการหน้ากากอนามัยหากอุณหภูมิสงู กว่า 37.5 องศาเซลเซียส และเจ้าหน้าที่ประจา
จุดคัดกรอง จะสอบถามประวัติที่เกี่ยวข้อง
2. ให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ บริเวณจุดคัดกรอง ณ ทางเข้าประตู ชัน้ 1 ศูนย์บริการลูกค้า และหน้าลิฟต์ของทุกชัน้
3. หากตรวจพบผูม้ ีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย จะมีแพทย์ / พยาบาล ตรวจประเมินอาการในเบือ้ งต้น และหากพบว่ามีความ
เสีย่ ง เจ้าหน้าที่จะประสานงานติดต่อไปยังศูนย์บริการการแพทย์ของบริษัท และทีมแพทย์ / พยาบาล จะประเมินความ
เสีย่ งเพื่อติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 เพื่อประสานงานต่อไป
มาตรการและการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันโรค และให้ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการป้องกันโรคผ่านทางสือ่ ประชาสัมพันธ์ และการจัดอบรม
2. ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ โรคทั่วทัง้ อาคารด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ ไวรัส และทาซา้ อย่างต่อเนื่อง
3. เพิ่มความถี่การทาความสะอาดห้องนา้ ลิฟต์ โดยเฉพาะบริเวณปุ่ มกด ด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ ไวรัส ทุกๆ 30 นาที
4. ล้างระบบปรับอากาศ
5. พนักงานที่ให้บริการลูกค้าหรือตัวแทนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลและทีมประสานงานกับโรงพยาบาลกรณี พบผูท้ ี่มีอาการสุ่มเสี่ยง เช่น มีไข้สงู ไอ เจ็บคอ
มีนา้ มูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ เป็ นต้น
7. จัดเตรียมถังขยะสาหรับทิง้ หน้ากากอนามัยใช้แล้วโดยเฉพาะ เพื่อระบบสุขอนามัยที่ดี
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2. เดินทางโดยรถไฟ้ ฟ้าใต้ดนิ
- ลงที่สถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 1 ถนนอโศกดินแดง (ระยะห่าง 2.3 ก.ม.)
- ลงที่สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 3 (ระยะห่าง 1.9 ก.ม.)

การเดินทาง
1. เดินทางโดยรถประจาทาง
- ถนนพระรามเก้า
รถประจาทางสาย 137, 168,171, 517
- ถนนเพชรบุรี
รถประจาทางสาย 11, 23, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม
สิง่ ที่สง่ มาด้วย 10

