รออัพเดทจากทางสื่ อสารองค์กร

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
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9.

สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ข้ อมูลกรรมกำรที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และคำนิยำมกรรมกำรอิสระ
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในกำรเข้ ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ
และกำรออกเสียงลงคะแนน
ข้ อมูลกรรมกำรอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ตำรำงเปรี ยบเทียบกำรแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
แผนที่สถำนที่จดั ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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หน้ า
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ที่ BLA 12/2562
22 มีนำคม 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรี ยน

ท่ำนผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย

1.
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4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.

สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รำยงำนประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัส QR Code และแบบลงทะเบียน
ข้ อมูลกรรมกำรที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และคำนิยำมกรรมกำรอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในกำรเข้ ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน
ข้ อมูลกรรมกำรอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ตำรำงเปรี ยบเทียบกำรแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
แผนที่สถำนที่จดั ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ซองบริ กำรไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้ วยคณะกรรมกำรบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 มี
มติให้ เรี ยกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ท่ ี 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สานักงาน
ใหญ่ บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: บริ ษัทได้ จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 27
เมษำยน 2561 แล้ วเสร็ จภำยใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ เผยแพร่ ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว (www.bangkoklife.com) โดยมีสำเนำรำยงำนกำรประชุม ปรำกฎ
ตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยข้ อ 1
ความเห็นคณะกรรมการ: ได้ มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมไว้ อย่ำงถูกต้ อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: บริ ษัทได้ สรุปผลกำรดำเนินงำนและกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 โดย
มีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจำปี 2561 ปรำกฏตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยข้ อ 2
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น รั บ ทรำบผลกำรด ำเนิ น งำน และกำร
เปลีย่ นแปลงที่สำคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจำปี 2561
การลงมติ: วำระนี ้ไม่ต้องลงมติจำกผู้ถือหุ้น เนื่องจำกเป็ นวำระเพื่อทรำบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัต ถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผล: เพื่ อ ให้ เป็ นไปตำมมำตรำ 112 แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535
กำหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท ที่ได้ ผ่ำน
กำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 โดยงบกำรเงินดังกล่ำวได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำน
กำรตวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ ว โดยสรุ ป
สำระสำคัญได้ ดงั นี ้
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ

รายการ
สินทรัพย์ลงทุน

หน่วย : ล้ ำนบำท
ปี 2561
ปี 2560
งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ
314,047
314,066
298,993
299,046

สินทรัพย์รวม

324,578

324,553

308,729

308,729

หนี ้สินจำกสัญญำประกันภัย

283,238

283,238

265,978

265,978

หนี ้สินรวม

286,070

286,058

269,964

269,943

ส่วนของเจ้ ำของ

38,508

38,496

38,765

38,786

เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ สทุ ธิ

39,554

39,554

42,915

42,915

รำยได้ จำกกำรลงทุน

12,255

12,202

11,552

11,552

4,960

4,926

3,627

3,645

2.91

2.89

2.13

2.14

กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)

ทังนี
้ ้ โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฎอยูใ่ นงบกำรเงินในรำยงำนประจำปี 2561 ปรำกฏตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยข้ อ 2
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: พระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด มำตรำ 116 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 56 กำหนดให้ บริ ษัทต้ อง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไว้ เป็ นทุนสำรองจนกว่ำจะมีทนุ สำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้บริ ษัทมี
ทุนสำรองตำมกฎหมำยครบร้ อยละ 10 ของทุนชำระแล้ วจึงไม่จำเป็ นต้ องตังส
้ ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมในปี 2561 นี ้
บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ นิติบุคคล แต่จะต้ อง
ไม่มียอดขำดทุนสะสม และ/หรื อมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยในปี
2561 บริ ษัทมีกำไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้นจำนวน 4,926 ล้ ำนบำท หรื อ 2.89 บำทต่อหุ้น บริ ษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็ นเงินปั น
ผลในอัตรำหุ้นละ 0.72 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลทังหมดประมำณ
้
1,229 ล้ ำนบำท ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรดำเนินงำน 6 เดือนแรกของปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 ไปแล้ วในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท รวม
เป็ นเงิน 546 ล้ ำนบำทในวันที่ 17 กันยำยน 2562 คงเหลือเงินปั นผลสำหรับปี 2561 อีกในอัตรำหุ้นละ 0.40 บำท กำร
จ่ำยเงินปั นผลในครัง้ นี ้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท และเพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงิน ปั นผลดังกล่ำวต้ องได้ รั บ กำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นในที่ ประชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ กำร
จ่ำยเงิ นปั นผลของบริ ษั ท ประกันชี วิตต้ องได้ รับ ควำมเห็น ชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ และส่งเสริ มกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัยด้ วย
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จำรณำอนุมัติจ่ ำยเงิ น ปั น ผล สำหรั บ ผลกำร
ดำเนินงำนปี 2561 ในอัตรำ 0.72 บำทต่อหุ้น เป็ นจำนวนเงินรวม 1,229 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
ร้ อยละ 24.91 ของกำไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท โดยรับทรำบกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำง
กำลสำหรับปี 2561 ไปแล้ วในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท รวมเป็ นเงิน 546 ล้ ำนบำท คงเหลือเงินปั นผลงวดครึ่งปี หลังของปี
2561 อีกในอัตรำหุ้นละ 0.40 บำท หรื อจำนวน 683 ล้ ำนบำท โดยให้ จ่ำยจำกกำไรสะสม ซึง่ เสียภำษี ในอัตรำร้ อยละ 23
ข้ อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปั นผล
1. กำไรสุทธิ (ล้ ำนบำท)
2. กำไรต่อหุ้น (บำท: หุ้น)
3. จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม (ล้ ำนหุ้น)
4. เงินปั นผล (บำท: หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่ำงกำล
- เงินปั นผลงวดสุดท้ ำย
5. รวมเป็ นเงินจ่ำยปั นผลทังสิ
้ ้น (ล้ ำนบำท)
6. อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ (ร้ อยละ)

ปี 2561
4,926
2.89
1,708
0.72
0.32
0.40
1,229
24.91

ปี 2560
3,645
2.14
1,708
0.54
0.32
0.22
919
25.23

ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลงวดสุดท้ ำย (Record Date) ในวันพุธที่ 8 พฤษภำคม 2562 โดย
กำรจ่ำยเงินปั นผลจะกระทำได้ เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย และบริ ษัทจะกำหนดวันจ่ำยเงินปั นผลภำยหลัง
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: พระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 กำหนดให้ กรรมกำรออกจำก
ตำแหน่งตำมวำระในอัตรำ 1 ใน 3 หรื อจำนวนที่ใกล้ ที่สดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมดในกำรประชุ
้
ม
สำมัญประจำปี ทุกครัง้ โดยในปี นี ้มีกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 5 ท่ำน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

ดร.ศิริ กำญเจริ ญดี
นำงคมคำย ธูสรำนนท์
นำยพนัส ธีรวณิชย์กลุ
นำยโชน โสภณพนิช
นำยมิโนรุ คิมรู ะ

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร

บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท ผ่ำนทำงเว็บไวต์ของบริ ษัท
และแจ้ งผ่ำนทำงระบบอิเลคทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2561
แต่ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่ำนใดเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรั บกำรพิ จำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร ดังนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน (โดยกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้ เสีย ) ได้ ดำเนินกำรสรรหำ โดยคัดเลือกจำกผู้ทรงคุณ วุฒิและผู้มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในหลำกหลำยอำชีพ มีวิสยั ทัศน์กว้ ำงไกล อีกทังมี
้ ควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
อิสระ และเห็นว่ำกรรมกำรที่ครบวำระมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม และได้ ปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งหน้ ำที่ในฐำนะ
กรรมกำร และ/หรื อ กรรมกำรชุดย่อยได้ เป็ นอย่ำงดีเสมอมำ จึงเห็นควรเสนอพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรที
้
่ครบวำระทัง้ 5
ท่ำน กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรสืบต่ออีกวำระหนึง่
ข้ อมูลของกรรมกำรที่ได้ รับกำรเสนอชื่อดังกล่ำวข้ ำงต้ น ปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้ ว ยข้ อ 3 และหลักเกณฑ์ กำรสรรหำ
กรรมกำร และคำนิยำมกรรมกำรอิสระ ปรำกฎตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยข้ อ 4
ความเห็ นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษัท (โดยกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้ เสีย ) ได้ พิจำรณำตำมข้ อเสนอของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งเห็นว่ำกรรมกำรทัง้ 5 ท่ำนที่เสนอให้ แต่งตังกลั
้ บเป็ นกรรมกำร มี
คุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ ที่หลำกหลำยเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตังกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่งตำมกำหนดวำระทัง้ 5 ท่ำน
กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรสืบต่ออีกวำระหนึง่ ตำมรำยละเอียดข้ ำงต้ น
อนึง่ สำหรับดร.ศิริ กำญเจริ ญดี ซึง่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเกินกว่ำ 9 ปี นัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำแล้ ว
เห็นว่ำท่ำนเป็ นผู้มคี วำมพร้ อมทังด้
้ ำนวัยวุฒิและคุณวุฒิ มีประสบกำรณ์ในกำรเป็ นผู้บริ หำรระดับสูงทังภำครั
้
ฐและ
ภำคเอกชน เป็ นผู้มีเกียรติภมู ใิ นสังคม ที่จะสำมำรถดำรงควำมเป็ นอิสระในกำรปฎิบตั ิหน้ ำทีก่ รรรมกำรอิสระของบริษัท
อีกทังเป็
้ นผู้ที่มคี วำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในหลำยๆด้ ำน รวมถึงในธุรกิจประกันชีวติ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์
ต่อกิจกำรของบริ ษัทเป็ นอย่ำงมำก
คณะกรรมกำรกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำกรรมกำรอิสระสำมำรถให้ ควำมเห็นได้ อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ กรรมกำรที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งทัง้ 5 ท่ำน เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 กำหนดให้ ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ พิจำรณำกลัน่ กรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย โดย
ได้ พิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทในปี 2561 และเปรี ยบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น และเห็นควรเสนอที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำร สำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บำท (สิบหก
ล้ ำนเจ็ดแสนบำท) ซึง่ เท่ำกับค่ำตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิสำหรับปี 2561 โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร ดังนี ้
1) ค่ำเบี ้ยประชุมในฐำนะกรรมกำรบริ ษัท
บริ ษัทจ่ำยเบี ้ยประชุมให้ กบั กรรมกำรบริ ษัททุกท่ำนเมื่อมีกำรประชุมในอัตรำ 40,000 บำท/ คน
ประธำนกรรมกำรได้ รับค่ำตอบแทนในอัตรำ 2 เท่ำ
2) ค่ำเบี ้ยประชุมในฐำนะคณะกรรมกำรชุดย่อย
บริ ษัทจ่ำยเบี ้ยประชุมสำหรับกรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุมแต่ละครัง้ ในอัตรำ 40,000 บำท/ คน
ประธำนที่ประชุมได้ รับค่ำตอบแทนในอัตรำ 2 เท่ำ
3) ค่ำบำเหน็จกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมกำรแต่ละปี โดยพิจำรณำตำมระบบกำรให้ คะแนนซึง่ พิจำรณำจำก
ภำระหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน และอยู่ภำยใต้ กรอบงบประมำณค่ำตอบแทนรวมที่ได้ รับ
อนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
ทังนี
้ ้ในปี 2561 มีคำ่ ตอบแทนกรรมกำรที่จำ่ ยจริ งจำนวน 14,670,000 บำท (สิบสีล่ ้ ำนหกแสนเจ็ดหมื่นบำท) โดยมี
รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนประจำปี 2561 หน้ ำ 75
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริษัทได้ พิจำรณำตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562
ภำยในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บำท (สิบหกล้ ำนเจ็ดแสนบำท)
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 50 กำหนดให้ พิจำรณำ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีในกำรประชุมสำมัญประจำปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจำรณำจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมเข้ ำใจและประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ควำมชำนำญในวิชำชีพ ควำมเป็ น
อิสระและเป็ นกลำงของผู้สอบบัญชีแล้ ว เห็นควรเสนอให้ แต่งตัง้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สำหรับปี 2562
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โดยกำหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัท
และเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
รายชื่อ
1. นำยชวำลำ เทียนประเสริ ฐกิจ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
3. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอำนวยชัย
4.นำยนันทวัฒน์ สำรวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4301
3356
6638
7731

ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นปี ที่
3
3
3
1

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีควำมสัม พันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ ผู้บริ หำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท

ค่ำ สอบบัญ ชี ประจำปี 2562 เป็ นเงิน 1,954,000 บำท (หนึ่งล้ ำนเก้ ำ แสนห้ ำหมื่นสี่พันบำท) เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.9 จำก
ค่ำตอบแทนที่ได้ รับในปี 2561
รายการ
ค่ำสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่ำบริ กำรอื่น (Non-Audit Fee)

2562 (บาท)
1,954,000
2,530,000

2561 (บาท)
1,880,000
2,470,000

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

74,000
60,000

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

3.9
2.4

หมำยเหตุ: ค่ำบริ กำรอื่นหมำยรวมถึงค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบสถำนะกำรดำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยงและค่ำสอบทำนกำร
คำนวณมูลค่ำบริษัทตำมวิธีทำงคณิตศำสตร์ ประกันภัย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งพิจำรณำ
กลัน่ กรองคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็ นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คือ นำยชวำลำ เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 4301 และ/หรื อ ดร. ศุภมิตร เต
ชะมนตรี กุล ผู้สอบบัญ ชีอนุญำตเลขที่ 3356 และ/หรื อ ดร.สุวจั ชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีอนุญ ำตเลขที่ 6638
และ/หรื อ นำยนันทวัฒ น์ สำรวญหันต์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 7731 จำกบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญ ชี จำกัด เป็ นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ งบกำรเงินของบริ ษัท และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี
2562 เป็ นจำนวนเงิน 1,954,000 บำท
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: เพื่อให้ สอดคล้ องกับมำตรำ 100 แห่ง พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคำสัง่ หัวหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 21/2560 เรื่ องกำรแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษำยน 2560 โดยมีข้อควำมปรำกฎตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยข้ อ 8
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 5 กำรประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 45 ให้ สอดคล้ องกับมำตรำ 100 แห่ง พระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคำสัง่ หัวหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 21/2560 ดังกล่ำว
การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทัง้ นี ้ บริ ษัทกำหนดรำยชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ ำร่ วมกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 14
มีนำคม 2562
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่ำนผู้ถือหุ้น โปรดเข้ ำร่ วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ ำงต้ น หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ ำร่ วม
ประชุมได้ ด้วยตนเอง โปรดแต่งตังบุ
้ คคลอื่นหรื อกรรมกำรอิสระของบริ ษัท เป็ นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รำยละเอียดข้ อมูลกรรมกำร
อิสระที่ได้ รับมอบหมำยให้ เป็ นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมครัง้ นี ้ ปรำกฏตำมสิง่ ที่
ส่งมำด้ วยข้ อ 7
บริ ษัทได้ แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรำกฏตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยข้ อ 9 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึ่ง กรอกรำยละเอียดพร้ อมลงลำยมือชื่อของท่ำนผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมแนบหลักฐำนประกอบ และส่ ง
หนั งสือมอบฉันทะมายังบริ ษัท ล่ วงหน้ าก่ อนวันประชุ ม ซึ่งบริ ษัทได้ จัดซองบริ การไปรษณี ย์ธุรกิจตอบรั บ มำเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกด้ วยแล้ ว (เพื่อควำมสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 1 วัน)
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยเสนำะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)
เลขำนุกำรบริ ษัท
โดยคำสัง่ คณะกรรมกำร
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2777 8846 โทรสำร: 0 2777 8680
หมำยเหตุ : บริษัทได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ฉบับนี ้ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
https://www.bangkoklife.com/Corporate/th/Investor/InformationShareholder/21
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (1/17)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 27 เมษำยน 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
เริ่มการประชุม 9.00 น.
ก่อนเปิ ดกำรประชุม เลขำนุกำรบริ ษัท แนะนำคณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร ผู้สอบบัญชี และผู้ร่วมสังเกตกำรณ์ประชุม
และกำรนับคะแนน ตลอดจนชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุม โดยกำรเปิ ดคลิปเสียง มีรำยละเอียด
ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นำยศิริ กำรเจริ ญดี
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรบริ หำร/
ประธำนกรรมกำรลงทุน/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2.
นำยสุนทร อรุณำนนท์ชยั
กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
3.
นำงคมคำย ธูสรำนนท์
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี/ กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
4.
นำยประพันธ์ อัศวอำรี
กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/ กรรมกำรตรวจสอบ
5.
นำยดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
6.
นำงสำวิตรี รมยะรูป
กรรมกำร/ กรรมกำรบริ หำร/ กรรมกำรลงทุน
7.
นำยพนัส ธีรวณิชย์กลุ
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
8.
นำยคำซึฮิเดะ โทดะ
กรรมกำร
9.
นำยนิโนรุ คิมรู ะ
กรรมกำร
10.
นำยยูอชิ ิ ฮอนด้ ำ
กรรมกำร/ กรรมกำรบริ หำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/ กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
11.
นำงประไพวรรณ ลิมทรง
กรรมกำร
12.
นำยโชน โสภณพนิช
กรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริ หำร
13.
นำงสำวชลลดำ โสภณพนิช
กรรมกำร
14.
นำยวิพล วรเสำหฤท
กรรมกำร/ กรรมกำรบริ หำร/ กรรมกำรลงทุน/
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (2/17)
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นำยเสนำะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
ผู้ช่วยผู้จดั กำรใหญ่อำวุโส สำยกำรลงทุน และเลขำนุกำรบริ ษัท
2. นำยเรื องศักดิ์ ปั ญญำบดีกลุ
ผู้ช่วยผู้จดั กำรใหญ่อำวุโส สำยกำรตลำด
3. นำงสำวสุจินดำ เลิศเกียรติมงคล
ผู้อำนวยกำรอำวุโส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. นำงสำวจำรุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม
ผู้อำนวยกำรอำวุโส สำยบัญชีและกำรเงิน
5. นำงอรนุช สำรำญฤทธิ์
ผู้อำนวยกำรอำวุโส สำยประกันชีวิต
6. นำยคมศร ชลสุวรรณวัฒน์
ผู้อำนวยกำรอำวุโส สำนักกฎหมำย
7. นำงสำวสุภำภรณ์ ทิพย์ฝัน้
ผู้อำนวยกำร สำนักกำกับกำรปฏิบตั ิงำน
ผู้ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมและการนับคะแนน
1. นำยเลิศศักดิ์ สุธรรมพร
ที่ปรึกษำกฎหมำย
สำนักงำนกฎหมำยคนึง แอนด์ พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด
2. นำยปวริศร์ ฟุ้งเฟื่ องวงศ์
ที่ปรึกษำกฎหมำย
สำนักงำนกฎหมำยคนึง แอนด์ พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด
3. ร้ อยตรี หญิงฐิ ติรัตน์ อภิศรำธนไพศำล
ตัวแทนอำสำพิทกั ษ์ สทิ ธิ สมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
คาชีแ้ จงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุม
1. กำรประชุมจะพิจำรณำเรื่ องตำมลำดับระเบียบวำระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้ อมูลในแต่ละวำระและเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ซกั ถำมก่อน แล้ วจึงจะให้ มีกำรลงมติสำหรับวำระนันๆ
้ กรณีที่ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องกำรซักถำมก่อนหรื อแสดง
ควำมเห็น ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยกมือและแจ้ งชื่อ นำมสกุล ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ แจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมำให้ ที่ประชุม
ทรำบด้ วยทุกครัง้
2. ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีคะแนนเสียงหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนมีเสียงชี ้ขำดอีกเสียงหนึง่ ต่ำงหำก
3. กำรออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกเสียงได้ หรื อไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนบำงส่วนได้
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื อมีควำมประสงค์จะงดออกเสียงในวำระใดในกำรประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกำเครื่ องหมำยถูกลงในช่องไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง จำกนัน้ จะมีเจ้ ำหน้ ำที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมำคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวำระ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงดังกล่ำวนัน้ หักออกจำกจำนวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ ำร่ วมประชุมและถือว่ำ
คะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนที่เห็นด้ วยในวำระนันๆ
้ ทังนี
้ ้ หำกไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นคัดค้ ำน หรื อแสดงควำมเห็นเป็ นอย่ำง
อื่นให้ ถือว่ำที่ประชุมเห็นชอบ
5. สำหรับวำระกำรพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังกรรมกำร
้
บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ ำร่ วมประชุม ทังในกรณี
้
ที่ผ้ ถู ือ
หุ้นมีควำมประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกำเครื่ องหมำยถูกลงในช่องเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง จำกนันจะมี
้ เจ้ ำหน้ ำที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมำคำนวณคะแนนเสียงว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงเป็ นจำนวนเท่ำใด สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ รับบัตรลงมติตงแต่
ั ้ ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วซึง่ มติดงั กล่ำวจะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือ หุ้นได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่ำว
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะปรำกฏที่หน้ ำจอเพื่อแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (3/17)
นอกจำกนี ้บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
เป็ นกำรล่วงหน้ ำ ระหว่ำ งวัน ที่ 1 ตุลำคม 25560 จนถึ งวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 โดยแจ้ งผ่ำ นระบบข่ำ วอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ของตลำด
หลักทรัพย์ และประกำศบนเว็ปไซต์ของบริ ษัท ปรำกฏว่ำไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดเสนอเรื่ อง หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร
ประธำนที่ประชุมกล่ำวต้ อนรับผู้เข้ ำร่วมประชุม และรำยงำนผู้ถือหุ้นเข้ ำร่วมประชุม มีรำยละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเข้ ำประชุมด้ วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
รวมทังสิ
้ ้น

103 รำย นับจำนวนหุ้นได้
837 รำย นับจำนวนหุ้นได้
940 รำย รวมจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้น

89,506,132
หุ้น
1,274,185,867 หุ้น
1,363,691,999 หุ้น

โดยมี ผ้ ู ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉั น ทะเข้ ำร่ ว มประชุ ม คิ ด เป็ นร้ อยละ 79.8617 ของจ ำนวนหุ้ นที่ จ ำหน่ ำ ยได้ ทัง้ หมด
1,707,566,000 หุ้น จึงครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้ อบังคับของบริ ษัท และได้ เปิ ดประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่ องตำมระเบียบวำระ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
ประธำนฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำล่วงหน้ ำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว จำกนัน้ ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรำกฏว่ำไม่มีคำถำม จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำและลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,364,836,919
0
1,324,900
4,100

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยวิพล วรเสำหฤท กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็ นผู้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทประจำปี
2560 ต่อที่ประชุม โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ด้ ำนรำยได้ มีเบี ้ยรับรวม 44,039 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 1.6% จำกปี 2559 โดยมีเบี ้ยปี แรกรวมทังหมด
้
11,947 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น
7.1% ในกรณีที่ไม่รวมเบี ้ยชำระครัง้ เดียวจะมีเบี ้ยปี แรก 9,056 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 38.6% ทังนี
้ ้เบี ้ยชำระครัง้ เดียวมีจำนวน 2,890 ล้ ำน
บำท ลดลงจำกปี ก่อนหน้ ำ 37.4% เนื่องจำกบริ ษัทมีกลยุทธ์ เน้ นขำยผลิตภัณฑ์ระยะยำวและลดกำรขำยผลิตภัณฑ์ระยะสัน้ ด้ ำนเบี ้ย
รับปี ต่อมีจำนวน 32,093 ล้ ำนบำท ลดลง 0.3% จำกปี ก่อน และมีอตั รำกำรเก็บเบี ้ยที่ 83%
ด้ ำนส่วนแบ่งทำงกำรตลำด บริ ษัทมีสว่ นแบ่งตลำดเบี ้ยรับปี แรกที่ 7.1% เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำ ขึ ้นมำอยู่ในอันดับที่ 5 ส่วน
เบี ้ยรับปี ต่อมีสว่ นแบ่งตลำด 7.4% อยูใ่ นอันดับที่ 6 และเบี ้ยประกันภัยรับรวมที่ 7.3% อยูใ่ นอันดับที่ 6 เช่นกัน
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (4/17)
ทำงด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน มีจำนวน 1,716 ล้ ำนบำท ลดลง 0.5% เป็ นผลสืบเนื่องมำจำกนโยบำยกำรบริ หำร
ควบคุมค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัท เมื่อพิจำรณำค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนต่อเบี ้ยประกันรับสุทธิอยู่ที่ประมำณ 4.0% ใกล้ เคียงกับปี 2559
นอกจำกนี ้บริ ษัทยังคงมีอตั รำส่วนค่ำใช้ จ่ำยดำเนินงำนต่ำกว่ำค่ำเฉลีย่ อุตสำหกรรม
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 308,729 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน 9.3% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกสินทรัพย์ลงทุนที่เพิ่มขึ ้น โดย
บริ ษัทมีสินทรัพย์ลงทุนจำนวน 299,065 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 10% บริ ษัทยังคงให้ น ้ำหนักกับเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ ทังจำกภำครั
้
ฐและ
เอกชนที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือสูง โดยในปี 2560 มีสดั ส่วนในตรำสำรทุนเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกบริ ษัทได้ ลงทุนเพิ่มในตรำสำรทุนและ
มูลค่ำของตรำสำรทุนในตลำดเพิ่มสูงขึ ้น
รำยได้ จำกกำรลงทุนในปี 2560 รวมทัง้ สิ ้น 13,259 ล้ ำนบำท ลดลงเล็กน้ อยจำกปี ก่อน 0.65% โดยรำยได้ จำกกำรลงทุน
ประกอบด้ วยรำยได้ จำกดอกเบี ้ยจำนวน 10,205 ล้ ำนบำท เติบโต 6.7% ในขณะที่รำยได้ กำไรจำกกำรซื ้อและขำยหลักทรัพย์มีจำนวน
1,346 ล้ ำนบำท ลดลง 42.2% และผลตอบแทนจำกเงินปั นผลจำนวน 1,707 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 17.3% โดยสรุปอัตรำผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนในภำพรวมของบริ ษัทอยูท่ ี่ 4.65%
กำไรสุทธิ ของบริ ษัทปี 2560 มีจำนวน 3,645 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี ที่แล้ ว 28.8% เนื่องจำกมีค่ำใช้ จ่ำยกำรรับประกันภัย
เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำ และมีกำไรต่อหุ้นอยูท่ ี่ 2.14 บำท
ในแง่ของมูลค่ำของบริ ษัทและมูลค่ำของธุรกิจใหม่ในปี 2560 บริ ษัทยังคงพัฒนำควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และมูลค่ำของ
ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีมลู ค่ำกิจกำร (Embedded Value) เท่ำกับ 62,740 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ที่แล้ ว 14.6% คิดเป็ นมูลค่ำต่อ
หุ้น 36.73 บำท สำหรับมูลค่ำธุรกิจใหม่ (Value of New Business) มีมลู ค่ำ 1,601 ล้ ำนบำท ลดลงเล็กน้ อยจำกปี ที่แล้ ว 1.1% คิดเป็ น
มูลค่ำต่อหุ้น 0.94 บำท เนื่องจำกมีกำรปรับสมมติฐำนในกำรคำนวณ หำกยังคงใช้ สมมติฐำนเดิมจะมีมลู ค่ำเพิ่มขึ ้นในอัตรำประมำณ
ร้ อยละ 27.9 จำกปี ก่อนหน้ ำ
ทำงด้ ำนอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนสิ ้นปี 2560 อยูท่ ี่ 252% ซึง่ สูงกว่ำเกณฑ์ขนต
ั ้ ่ำที่กฎหมำยกำหนดไว้ ที่ 100%
และสูงกว่ำ 140% ที่สำนักงำน คปภ.กำหนดไว้ สำหรับกำรเฝ้ ำระวัง
ในปี 2560 บริ ษัทได้ พฒ
ั นำและดำเนินงำนหลักๆ 4 ด้ ำน ได้ แก่
ด้ ำนที่ 1 บริ หำรพอร์ ตสินค้ ำ โดยบริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญกับสินค้ ำด้ ำนควำมคุ้มครองและสุขภำพเป็ นหลัก โดยในปี ที่ผำ่ นมำ
ได้ ออกผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
• “โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้ ายแรง” เป็ นผลิตภัณฑ์ค้ มุ ครองชีวติ ควบคูส่ ญ
ั ญำเพิ่มเติมสุขภำพ ประกอบด้ วย
สัญญำประกันชีวิต บีแอลเอ อุน่ ใจ และสัญญำเพิ่มเติม บีแอลเอ อีซี แคร์ เหมำะสำหรับผู้ที่เริ่ มทำงำนจนถึงวัยเกษียณ
• “บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค” โดยมีแนวคิดที่เห็นถึงควำมสำคัญของสุขภำพและกำรมีชีวิตทีม่ นั่ คงของคนไทย ช่วย
เตรี ยมพร้ อมรับมือกับภำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ หำกตกเป็ นบุคคลทุพพลภำพถำวรสิ ้นเชิงจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝั น
• “บีแอลเอ สมาร์ ทเซฟวิ่ง 168” เป็ นสินค้ ำประเภทสะสมทรัพย์ บริ ษัทได้ พฒ
ั นำผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับสำหรับกลุม่ ลูกค้ ำ
วัยทำงำนทีต่ ้ องกำรออมเงินและได้ รับผลตอบแทนในอัตรำที่สงู ชำระเบี ้ย 8 ปี รับควำมคุ้มครอง 16 ปี คุ้มครองชีวิต
สูงสุด 1000% ระหว่ำงสัญญำรับเงินคืนรำยปี สูงสุด 8% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญำ 1102% ของจำนวนทุนเอำ
ประกัน
- 13 -

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (5/17)
• “เกนเฟิ สต์ สตาร์ ทอัพ” แบบประกันออมทรัพย์สำหรับคนรุ่นใหม่ ขำยผ่ำนช่องทำงธนำคำร มีจดุ เด่นที่เงื่อนไขกำรชำระ
เบี ้ย สำมำรถแบ่งชำระเป็ นรำยเดือนได้ โดยไม่มีกำรคิดดอกเบี ้ยเพิม่ ทำให้ คำ่ เบี ้ยรวมต่อปี ไม่ตำ่ งจำกจ่ำยเป็ นรำยปี
เหมำะสำหรับผู้ที่ต้องกำรสร้ ำงวินยั ในกำรออม
ด้ ำนที่ 2 พัฒนำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย ในช่องทำงตัวแทน บริ ษัทได้ มงุ่ เน้ นกำรพัฒนำควำมรู้และคุณภำพกำรให้ บ ริ กำรของ
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทอย่ำงต่อเนือ่ ง รวมถึงกำรยกระดับตัวแทนในกำรก้ ำวสูก่ ำรเป็ นที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน เพื่อให้ บริ กำรในกำรวำงแผนกำรเงินรอบด้ ำนแก่ลกู ค้ ำทัว่ ประเทศ โดยในปี ที่ผำ่ นมำบริ ษัทมีตวั แทนคุณภำพดีเด่นแห่งชำติ
(TNQA) จำนวน 356 คน และมีที่ปรึกษำกำรเงินอีกมำกกว่ำ 1,200 คน
นอกจำกนี ้ยังได้ พฒ
ั นำสินค้ ำช่องทำง online ให้ มคี วำมหลำกหลำยมำกขึ ้น ทังประเภทออมทรั
้
พย์ สุขภำพ บำนำญ และ
คุ้มครองสินเชื่อ มีทงหมด
ั้
5 ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ 1. บีแอล สมำร์ ทเกน 2. บีแอลเอ สมำร์ ทเซฟวิ่ง 168 3. บีแอลเอ อุน่ ใจ โรคร้ ำย 4. บีแอล
เอ พร้ อมเกษี ยณ แผน A และ 5. แบบประกันชีวติ คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชำชน
ด้ ำนที่ 3 ยกระดับกำรบริ กำรและโครงสร้ ำงพื ้นฐำน บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ กำร BLA Assistance Line บริ กำรผู้ช่วยส่วนบุคคล 24
ชัว่ โมงทำงโทรศัพท์ สำหรับสอบถำมข้ อมูลของผู้เอำประกัน รวมถึงข้ อมูลช่วยเหลือฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ภำยในประเทศ กำรสำรองเข้ ำ
ใช้ บริ กำรอื่นๆ ของบริ ษัท ทังนี
้ ้สิทธิในกำรใช้ บริกำรสำหรับลูกค้ ำผู้ถือกรมธรรม์รำยบุคคลช่องทำงตัวแทน ที่มีสญ
ั ญำเพิม่ เติมสุขภำพ
2011, บีแอลเอ รักษ์ สขุ ภำพ, บีแอลเอ เฮลท์พลัส เท่ำนัน้
นอกจำกนี ้บริ ษัทยังได้ ยกระดับช่องทำง online ให้ สำมำรถทำธุรกรรมได้ ครอบคลุมมำกขึ ้น โดยบริษัทเป็ นบริ ษัทประกันชีวติ
รำยแรกที่ได้ กำรอนุมตั จิ ำก คปภ. ตังแต่
้ กำรเสนอขำยจนถึงกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็ นรำยแรกในประเทศ
ไทย
ด้ ำนที่ 4 สร้ ำงประสบกำรณ์ที่ดีกบั ลูกค้ ำและตอบแทนสังคม โดยกำรให้ ควำมสำคัญกับกำรเสริ มสร้ ำงชีวิตที่มคี วำมสุข ซึง่ ใน
ปี 2560 ที่ผำ่ นมำ บริษัทได้ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้ ำงควำมสัมพันธ์กบั ชุมชนตลอดทังปี
้
จำกควำมมุง่ มัน่ พัฒนำองค์กรและกำรบริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2560 บริ ษัทได้ รับรำงวัลและกำรรับรองต่ำงๆ ที่สะท้ อนถึง
คุณภำพและมำตรฐำนกำรดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
• รำงวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2017” องค์กรที่มีมลู ค่ำแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจประกันชีวติ และ
ประกันภัย 3 ปี ซ้ อน ในปี 2558-2560 จัดโดยหลักสูตร M.S. in Marketing คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• รำงวัล “สุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company Awards 2017” กลุม่ ธุรกิจประกัน ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 จัดโดย
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย ร่วมกับนิตยสำร Business+
• รำงวัล “ศูนย์รับเรื่ องและแก้ ไขปั ญหำให้ กบั ผู้บริ โภคดีเด่น ประจำปี 2017” จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริ โภค (สคบ.) 3 ปี ซ้ อน
• กำรจัดอันดับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, CG rating) ปี 2560 ใน
ระดับ “4 ดำว” เป็ นปี ที่ 5 จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (6/17)
สำหรับแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจในปี ถดั ไป บริ ษัทมีเป้ำหมำยที่จะปรับรำกฐำนต่ำงๆ เพื่อกำรเติบโตที่ยงั่ ยืน เพื่อมุง่ สู่
อนำคตผ่ำน 5 แนวทำงหลักๆ ได้ แก่ 1. ปฏิรูปช่องทำงกำรขำยแต่ละช่องทำงให้ มีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึ ้น รวมถึงมองหำโอกำสใหม่ๆ
ในกำรขำยสินค้ ำ 2. สร้ ำงดิจิตลั แพลทฟอร์ มเพื่อบริ หำรควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ ำ 3. สร้ ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ ำ ตังแต่
้ ต้นจนจบ
กระบวนกำร 4. ปรับปรุงรูปแบบกำรนำเสนอสินค้ ำสูก่ ำรวำงแผนทำงกำรเงินอย่ำงรอบด้ ำน 5. สร้ ำงวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อมที่ดีตอ่
กำรพัฒนำคนในองค์กร
พร้ อมกันนี ้บริ ษัทจะทำกลยุทธ์ดงั กล่ำวควบคูไ่ ปกับกำรสร้ ำงภำพลักษณ์ของบริ ษัท และยังคงให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ ง ด้ วยระบบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งทัว่ ทังองค์
้ กร (Enterprise Risk Management :ERM) และมีควำมมุง่ มัน่ ในกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริ ตคอรัปชัน่ ในองค์กร ทังนี
้ ้ เดือนกุมภำพันธ์ที่ผำ่ นมำ บริ ษัทได้ รับกำรรับรองต่ออำยุให้ เป็ นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ตอีกครัง้ อย่ำงเป็ นทำงกำร
สุดท้ ำยนี ้ บริ ษัทยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็ นผู้นำในกำรสร้ ำงควำมมัน่ คงทำงกำรเงินให้ กบั ประชำชนทุกระดับชัน้ พร้ อมไปกับกำรมุง่
สูก่ ำรเป็ นบริ ษัทชันน
้ ำด้ ำนกำรประกันชีวติ ในระดับประเทศและภูมภิ ำค ด้ วยกำรเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืน พร้ อมส่งมอบประสบกำรณ์ที่
ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ ำและพันธมิตรทำงธุรกิจไปพร้ อมๆ กับผู้ถือหุ้น ด้ วยกำรสร้ ำงมูลค่ำให้ กบั บริ ษัทควบคูก่ บั กำรดำเนินงำนภำยใต้ หลัก
จริ ยธรรมและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
(ว่ำที่ร้อยตรี นคร แสงนิล)

เหตุใดกำไรสุทธิตอ่ หุ้นลดลงจำก 3.00 บำทในปี 2559 เหลือ 2.13 บำท ในปี 2560

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

สำเหตุที่ผลกำไรลดลงเป็ นเรื่ องของกำรตังเงิ
้ นสำรองฯ พิเศษ และกำรลดลงของกำไรจำกกำร
ขำยหลักทรัพย์ตำมที่ได้ ชี ้แจงแล้ ว

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

บริ ษัทตระหนักดีถึงควำมสำคัญของกำไรสุทธิทำงบัญชีซึ่งเป็ นสิ่งที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่ำงไรก็
ตำมบริ ษัทพิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรในระยะยำวประกอบด้ วย จึง
ไม่ได้ เน้ นขำยหลักทรัพย์ เพื่อทำกำไรมำกนักในปี 2560 หำกท่ำนผู้ถือหุ้นพิจำรณำมูลค่ำของ
บริ ษั ท ซึ่ ง ค ำนวณตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกั น ภั ย บริ ษั ท มี อั ต รำกำรเติ บ โตของมู ล ค่ ำ
Embedded Value ในปี 2560 ประมำณ 14.6% เทียบกับปี ก่อนหน้ ำ

ผู้ถือหุ้น
(ว่ำที่ร้อยตรี นคร แสงนิล)

ตังข้
้ อสังเกตถึงกำรที่ธนำคำรกรุงเทพฯ มีค่คู ้ ำในธุรกิจแบงค์แอสชัวรันส์เพิ่มขึ ้น และทำให้ สินค้ ำ
ของบริ ษัทขำยผ่ำนช่องทำงธนำคำรได้ ยำกขึ ้น อีกทังพนั
้ กงำนธนำคำร ซึ่งได้ รับกำรอบรมจำก
บริ ษัทคู่แข่ง ให้ ควำมสำคัญในกำรขำยสินค้ ำของบริ ษัทคู่แข่งมำกกว่ำ และขอให้ บริ ษัทชีแ้ จง
แนวโน้ มผลกระทบจำกกรณีดงั กล่ำว
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กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (7/17)
บริ ษัทได้ มีกำรประเมินผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวต่อยอดขำยของบริ ษัท ตำมที่ได้ เปิ ดเผย
รำยละเอียดไว้ แล้ ว บริ ษัทจะยังคงขำยสินค้ ำสะสมทรัพย์ที่มอี ำยุไม่เกิน 15 ปี และสินค้ ำคุ้มครอง
เครดิตผ่ำนช่องทำงธนำคำรโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำเบี ้ยรับประกันรำยใหม่ในปี ที่แล้ ว สินค้ ำกลุม่
ดังกล่ำวคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 90 ของสินค้ ำที่ขำยผ่ำนช่องทำงธนำคำรทัง้ หมด ดังนันหำก
้
พิจำรณำผลกระทบต่อภำพรวมของเบี ้ยประกันรับรำยใหม่ โดยพิจำรณำจำกข้ อมูลในอดีตแล้ ว
ผลกระทบที่มีตอ่ เบี ้ยประกันรำยใหม่สทุ ธิทงบริ
ั ้ ษัทน่ำจะน้ อยกว่ำร้ อยละ 10 อย่ำงไรก็ตำม กำรที่
ธนำคำรกรุงเทพฯ มีพนั ธมิตรเพิ่มขึ ้นจะไม่มีผลกระทบต่อสินค้ ำที่ขำยในอดีตแต่อย่ำงใด
สำหรั บ ด้ ำนกำรพัฒ นำสิน ค้ ำขำยและศัก ยภำพของพนัก งำนขำย บริ ษั ทยังคงพัฒ นำอย่ำ ง
ต่อเนื่อง โดยในอนำคตอันใกล้ จะได้ เห็นกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทที่เปลีย่ นแปลงไป

ผู้ถือหุ้น
(ว่ำที่ร้อยตรี นคร แสงนิล)

ให้ ข้อเสนอแนะว่ำ มีตวั แทนขำยบำงส่วน โดยเฉพำะที่อยูต่ ำ่ งจังหวัดยังมีคณ
ุ ภำพไม่ ดีนกั บริ ษัท
ควรให้ ควำมสำคัญ เนื่องจำกจะเป็ นประสบกำรณ์ ต่อลูกค้ ำของบริ ษัท และจะมีผลกระทบต่อ
ยอดขำยในอนำคต

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

ตัวแทนที่คุณภำพไม่ดีมีอยู่บ้ำง เป็ นปั ญหำของอุตสำหกรรมโดยรวม แต่สดั ส่วนน้ อยมำกเมื่อ
เที ย บกับ ตัว แทนที่ มี ทัง้ หมด บริ ษั ท ให้ ค วำมส ำคัญ กับ ปั ญหำดังกล่ำ วเสมอมำ และได้ มี
มำตรกำรต่ำงๆ ร่วมมือกับบริ ษัทประกันชีวิตอื่นๆ ทังอุ
้ ตสำหกรรม เพื่อลงโทษและป้องกันไม่ให้
ตัวแทนไม่มีคุณ ภำพดังกล่ำวอยู่ในอุตสำหกรรมต่อไป สำหรับปั ญ หำที่เกิ ดขึน้ แล้ วบริ ษัทใช้
มำตรกำรเด็ดขำดดำเนินกำร รวมถึงกำรติดตำมผู้กระทำผิดถึงขันกำรด
้
ำเนินกำรทำงกฎหมำย
ในขณะเดียวกันได้ พยำยำมแก้ ไขปั ญหำและช่วยเหลือลูกค้ ำอย่ำงดีที่สดุ

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

บริ ษั ท มี ศัก ยภำพในกำรลงทุ น ที่ ดี อี ก ทัง้ ค ำนึ ง ถึ ง กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งจำกกำรลงทุ น
ตลอดเวลำ โดยเฉพำะกำรบริ หำรควำมสมดุลย์ระหว่ำงทรัพย์สนิ ที่ลงทุน และหนี ้สินตำมภำระ
สัญญำของกรมธรรม์

ผู้ถือหุ้น
(คุณวินยั ธนศักดิ์บรรดิษฐ์ )

ในฐำนะที่เป็ นผู้ถือหุ้นและเป็ นตัวแทนของบริ ษัท ได้ ให้ ควำมคิดเห็นเรื่ องคุณภำพของตัวแทนที่
ไม่ ซื่ อ สัต ย์ ว่ำ เป็ นเรื่ อ งที่ มี อ ยู่ในธุ ร กิ จ แต่ มี เพี ย งส่ว นน้ อ ยเท่ ำ นั น้ และได้ เห็ น ว่ำ บริ ษั ท ให้
ควำมสำคัญ และมีกำรจัดกำรกับปั ญหำดังกล่ำวอย่ำงจริ งจัง จำกนันได้
้ สอบถำมถึงผลกระทบ
และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ หลังจำกที่ธนำคำรกรุงเทพฯ มีพนั ธมิตรทำงธุรกิจเพิ่มขึ ้น

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

บริ ษัทจำเป็ นต้ องให้ ควำมสำคัญกับช่องทำงอื่นเพิ่มขึ ้น เพื่อเพิ่มยอดขำยชดเชยส่วนที่หำยไป
อีกทังจ
้ ำเป็ นต้ องปรับพอร์ ตสินค้ ำเน้ นกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่มีระยะยำวมำกขึ ้น เพื่อให้ มีกระแส
เงินสดรับในระยะยำวจำกเบี ้ยประกันปี ต่อไปและมีควำมสำมำรถทำกำไรเพิ่มขึ ้น ซึง่ บริ ษัทเชื่อ
ว่ำจะเป็ นกำรสร้ ำงมูลค่ำบริ ษั ทให้ เติบโตได้ ในระยะยำว อย่ำงไรก็ดีในระยะสันอำจจะเห็
้
นว่ำ
ยอดขำยของบริ ษัทลดลงเนื่องจำกเป็ นช่วงเปลีย่ นผ่ำนกำรขำยผลิตภัณฑ์ระยะสันเป็
้ นระยะยำว
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ผู้ถือหุ้น
(คุณวินยั ธนศักดิ์บรรดิษฐ์ )

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (8/17)
สอบถำมถึงกำรพัฒนำบุคลำกร ตัวแทน และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน รวมถึงตังข้
้ อสังเกตว่ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท มีเงื่อนไขกำรขำยเพิ่มขึ ้นทำให้ นำเสนอต่อลูกค้ ำยำกขึ ้น

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

บริ ษัทจำเป็ นต้ องให้ ควำมสำคัญกับช่องทำงอื่นเพิ่มขึ ้น เพื่อเพิม่ ยอดขำยชดเชยส่วนที่หำยไป
อีกทังจ
้ ำเป็ นต้ องปรับพอร์ ตสินค้ ำเน้ นกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่มีระยะยำวมำกขึ ้น เพื่อให้ มีกระแส
เงินสดรับในระยะยำวจำกเบี ้ยประกันปี ต่อไปและมีควำมสำมำรถทำกำไรเพิม่ ขึ ้น ซึง่ บริษัทเชื่อ
ว่ำจะเป็ นกำรสร้ ำงมูลค่ำบริษัทให้ เติบโตได้ ในระยะยำว อย่ำงไรก็ดีในระยะสันอำจจะเห็
้
นว่ำ
ยอดขำยของบริษัทลดลงเนื่องจำกเป็ นช่วงเปลีย่ นผ่ำนกำรขำยผลิตภัณฑ์ระยะสันเป็
้ นระยะยำว

ถือหุ้น
(คุณวินยั ธนศักดิ์บรรดิษฐ์ )

สอบถำมถึงกำรพัฒนำบุคลำกร ตัวแทน และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน รวมถึงตังข้
้ อสังเกตว่ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริ ษัท มีเงื่อนไขกำรขำยเพิ่มขึ ้นทำให้ นำเสนอต่อลูกค้ ำยำกขึ ้น

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรฝ่ ำยขำยมำโดยตลอด และยิ่งให้ ควำมสำคัญมำก
ขึ ้นในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มเี งื่อนไขมำกขึ ้น เนื่องจำกบริ ษัทได้ พยำยำมสร้ ำงผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับ
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในแต่ละกลุม่ มำกขึ ้น ดังนันหำกผู
้
้ เสนอสินค้ ำเลือกสินค้ ำให้ เหมำะสม
กับกลุม่ ลูกค้ ำ เชื่อว่ำจะเป็ นผลดีทงต่
ั ้ อผู้เสนอขำยสินค้ ำ ต่อตัวลูกค้ ำ และต่อคุณภำพของธุรกิจ
ที่ขำยได้ ในระยะยำว สำหรับปั ญหำต่ำงๆ ที่ให้ ข้อเสนอแนะ ฝ่ ำยบริ หำรจะรับไปพิจำรณำ
ดำเนินกำรต่อไป

ผู้ถือหุ้น
(คุณวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์)
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

ประธำนในที่ประชุม
(ดร.ศิริ กำรเจริ ญดี)
ผู้ถือหุ้น
(คุณวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์)

ตังข้
้ อสังเกตว่ำ ลูกค้ ำที่ซื ้อประกันผ่ำนธนำคำรได้ รับกำรบริ กำรหลังกำรขำยจำกบริษัทน้ อยมำก
และแสดงควำมกังวลกับกำรที่ธนำคำรกรุงเทพฯ มีพนั ธมิตรเพิม่ ขึ ้น และสอบถำมสัดส่วน
ยอดขำยประกันผ่ำนช่องทำงธนำคำรของบริษัท
จะรับไปพิจำรณำดำเนินกำรปรับปรุงในอนำคต อย่ำงไรก็ตำมได้ มีผลสำรวจพบว่ำแบบประกัน
ส่วนใหญ่ที่ขำยผ่ำนธนำคำรเป็ นแบบประกันประเภทออมทรัพย์ ซึง่ ลูกค้ ำส่วนใหญ่ไม่ได้ มีควำม
ต้ องกำรบริ กำรหลังกำรขำยมำกเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เน้ นควำมคุ้มครองต่ำงๆ สำหรับสัดส่วน
เบี ้ยรับปี แรกจำกช่องทำงธนำคำรประมำณ 70% – 80% อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของเบี ้ยปี ต่อมี
สัดส่วนต่อรำยได้ รวมลดลงเหลือ 60% เนื่องจำกกำรขำยผ่ำนช่องทำงธนำคำรส่วนใหญ่จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีอำยุกรมธรรม์ไม่ยำวนัก
กรณีที่ธนำคำรกรุงเทพฯ มีพนั ธมิตรในกำรทำธุรกิจประกันชีวิตเพิม่ เติม บริษัทตระหนักและเป็ น
ห่วงถึงผลกระทบในอนำคต และที่ผำ่ นมำไม่ได้ นงิ่ เฉยต่อเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว และให้
ควำมสำคัญมำกในกำรติดตำมและปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
เหตุใดผลตอบแทนกำรลงทุนของบริ ษัทได้ เพียง 4.65% เมื่อเทียบกับตลำดหลักทรัพย์ทมี่ ี
ผลตอบแทนสูงถึง 20% ในปี 2560
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เลขำนุกำรบริ ษัท
(คุณเสนำะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (9/17)
กำรลงทุนของธุรกิจประกันชีวติ อยูภ่ ำยใต้ กำรกำกับดูแลของสำนักงำน คปภ. ซึง่ มี เกณฑ์ที่ต้อง
ปฏิบตั ิตำมโดยเฉพำะในเรื่ องของกำรดำรงเงินกองทุน ส่งผลให้ บริ ษัทต้ องคำนึงถึงควำมเสีย่ ง
ในกำรลงทุนที่อำจกระทบต่อฐำนะเงินกองทุนของบริษัท และโดยลักษณะของภำระหนี ้จำก
กรมธรรม์ประกันชีวิตทีม่ ีต้นทุนแน่นอนในระยะยำว ทำให้ บริษัทต้ องให้ ควำมสำคัญต่อกำร
บริ หำรควำมเสีย่ งจำกดอกเบี ้ย
โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรลงทุนในตรำสำรหนี ้
ประมำณ 80% ของสินทรัพย์ลงทุน ส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน บริ ษัทมีนโยบำยกำรลงทุนใน
สัดส่วนประมำณ 10% ของสินทรัพย์รวมเท่ำนัน้ ทำให้ ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ไม่สำมำรถ
เทียบเคียงกับผลตอบแทนของตลำดหลักทรัพย์ได้ อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนในตรำสำรทุนที่บริษัทบริ หำรอยูใ่ นปี ที่ผำ่ นมำ จะมีผลตอบแทนกว่ำ 20% ซึง่ สูงกว่ำ
ค่ำเฉลีย่ ผลตอบแทนตลำดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น
(คุณวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์)

ขอทรำบเป้ำหมำยรำยได้ ในปี 2561

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

บริ ษัทตังเป
้ ้ ำรำยได้ จำกเบี ้ยปี แรกไม่นบั เบี ้ยระยะสันเติ
้ บโตไม่ต่ำกว่ำ 10%

ผู้ถือหุ้น
(คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชยั )

กำรแก้ ปั ญ หำของกำรขำยผ่ำนช่อ งทำงธนำคำรนัน้ ไม่ค วรแก้ ด้ วยกำรปรั บ โครงสร้ ำงของ
ผลิตภัณฑ์เพียงอย่ำงเดียว แต่ผ้ บู ริ หำรควรต้ องพิจำรณำด้ วยว่ ำจะใช้ วิธีกำรใดเพื่อให้ พนักงำน
ของธนำคำรเข้ ำใจผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท และมีควำมต้ องกำรนำเสนอขำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอื่น

ประธำนในที่ประชุม
(ดร.ศิริ กำรเจริ ญดี)

ขอบคุณสำหรับคำเสนอแนะ กำลังอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรให้ เหมำะสมที่สดุ

ผู้ถือหุ้น
(คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชยั )

เป้ำหมำยของผลตอบแทนกำรลงทุนในปี 2561

เลขำนุกำรบริ ษัท
(คุณเสนำะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

เป้ำหมำยของผลตอบแทนกำรลงทุนทำงบัญชีในปี 2561 อยู่ที่ประมำณ 4.5% ลดลงจำกปี ที่
แล้ วเล็กน้ อย เนื่องจำกสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่ของบริ ษัทเป็ นตรำสำรหนี ้ และกำรที่นำเงินใหม่
ไปลงทุนในตรำสำรหนี ้ ในภำวะที่ดอกเบี ้ยต่ำ จะถัวเฉลี่ยผลตอบแทนกำรลงทุนรวมของบริ ษัท
ลงมำ

กรรมกำร
(คุณโชน โสภณพณิช)

ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ ผลตอบแทนกำรลงทุนและผลกำไรทำงบัญชีในงบกำไรขำดทุนนัน้ ไม่รวม
ผลกำไรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ ซึ่งบันทึ กอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่งในปี ที่
ผ่ำนมีจำนวนประมำณ 4,900 ล้ ำนบำท
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ผู้ถือหุ้น
(คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชยั )
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท) และผู้บริ หำร
สำยบัญชีและกำรเงิน
(คุณจำรุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม)
มติท่ ปี ระชุม

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (10/17)
สอบถำมผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ว่ำทำงบริษัทต้ องตังส
้ ำรอง
เพิ่มหรื อไม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) จะมีผลกระทบกับสินทรัพย์ลงทุน ส่วน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 (IFRS 17) จะมีผลกระทบกับหนี ้สินตำมสัญญำ
ประกันภัย มีแนวโน้ มว่ำธุรกิจประกันภัยจะได้ รับกำรผ่อนผันให้ เริ่ มใช้ ทงั ้ 2 มำตรฐำนพร้ อมกัน
ในปี 2565โดยจะเริ่ มใช้ IFRS 9 เพียงบำงส่วนเท่ำนันในปี
้ หน้ ำ แตกต่ำงจำกธุรกิจธนำคำรซึง่ จะ
เริ่ มใช้ IFRS 9 ในปี หน้ ำ

ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยสุนทร อรุ ณำนนท์ชัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 ซึง่ ได้ ผำ่ นกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
ที่ปรึ กษำ จำกัด ได้ ตรวจสอบและลงนำมรับรองแล้ ว โดยได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข สำหรับรำยละเอียดของงบกำรเงิ น
ประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปรำกฏอยูใ่ นงบกำรเงินหน้ ำ 160 ถึง 185 ของรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้น
สอบถำมสำเหตุที่คำ่ ใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยสูงกว่ำรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
(คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชยั )
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

โดยทัว่ ไปธุรกิจประกันชีวิตจะมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยที่สงู กว่ำหรื อใกล้ เคียงกับรำยได้
จำกกำรรับประกันภัย เนื่องจำกค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัยจะรวมคำนวณค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรตังส
้ ำรองหนี ้สินประกันภัยเข้ ำไปด้ วย ส่วนรำยได้ สว่ นใหญ่ของธุรกิจจะเป็ นรำยได้ ที่มำจำก
กำรลงทุน ซึง่ จะไม่นบั รวมเป็ นรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย

ผู้ถือหุ้น
(คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชยั )

อยำกทรำบรำยละเอียดต้ นทุนเฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

ต้ นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละแบบนันจะแปรผั
้
นไปตำมแบบและระยะเวลำของแต่ละกรมธรรม์
นอกจำกนี ้ผลิตภัณฑ์ที่เคยออกในอดีตที่ยงั คงมีผลบังคับอยู่ก็มีควำมแตกต่ำงกับผลิตภัณฑ์ที่
ออกใหม่ในปั จจุบนั

ผู้ถือหุ้น
(คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชยั )

ขอทรำบนโยบำยป้องกันควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
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ประธำนฯและเลขำนุกำรบริษัท
(ดร. ศิริ กำรเจริ ญดี และ
คุณเสนำะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (11/17)
ทำงบริ ษัทมีกำรศึกษำสภำวะตลำดและค่ำเงิน และได้ ทำกำรป้องกันควำมเสี่ยงให้ เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ ในด้ ำนกำรลงทุนต่ำงประเทศ คิดเป็ น 10% ของสินทรัพย์ลงทุนทังหมด
้
โดยเงิน
ลงทุนส่วนใหญ่ คือตรำสำรหนี ้ ซึ่งจะมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงทังหมด
้
เนื่องจำกมีกฎระเบียบ
บังคับ ส่วนเงินลงทุนในตรำสำรอื่นๆ ซึ่งมีสดั ส่วนประมำณ 1-2% ไม่มีกฎระเบียบบังคับ กำร
ป้องกันควำมเสี่ยงจะเป็ นไปตำมสภำวะตลำด โดยทัว่ ไปจะมีกำรป้องกันควำมเสีย่ งที่ประมำณ
80%-90%

เมื่อไม่มีคำถำมเพิ่มเติมแล้ ว ประธำนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำและลงมติอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั งิ บกำรเงินประจำปี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมรำยละเอียดที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,364,636,459 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- งดออกเสียง
1,528,460 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- บัตรเสีย
1,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2560
ประธำนฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด มำตรำ 116 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 56
ซึง่ กำหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไว้ เป็ นทุนสำรองจนกว่ำจะมีทนุ สำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีทนุ สำรองตำมกฎหมำยครบร้ อยละ 10 ของทุนชำระแล้ วจึงไม่จำเป็ นต้ องตังส
้ ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติม
บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ นิตบิ คุ คล โดยคณะกรรมกำรได้
พิจำรณำแล้ ว เห็นควรพิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2560 ในอัตรำ 0.54 บำทต่อหุ้น รวมเป็ นจำนวนเงิน
ปั นผลทังสิ
้ ้น 919 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 25.23 ของกำไรสุทธิ หลังภำษี ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลสำหรับผลกำรดำเนินงำนงวดครึ่ งปี แรก ปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทรำบกำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล และพิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนครึ่งหลัง ปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.22 บำท
โดยจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสะสมที่เสียภำษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตรำร้ อยละ 25 และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ.
2561 หลังจำกที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัยแล้ ว
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีคำถำม จึงเสนอที่ประชุม
พิจำรณำและลงมติอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผล ประจำปี 2560
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มี มติรับทรำบกำรจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท และอนุมัติจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนงวดครึ่ งหลังของปี
2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.22 บำท รวมเป็ นอัตรำเงินปั นผลจ่ำยสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2560 จำนวน 0.54 บำท
ต่อหุ้น คิดเป็ นเงิน 919 ล้ ำนบำทตำมรำยละเอียดที่เสนอ โดยมีกำรออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (12/17)
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,364,799,819
0
1,365,100
1,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 กำหนดให้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ต้ องให้
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 หรื อจำนวนที่ใกล้ ที่สดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยในปี นี ้กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งมี 5 ท่ำน คือ
1) นำงสำวิตรี รมยะรูป
กรรมกำร, กรรมกำรบริ หำร, กรรมกำรลงทุน
2) นำยยูอิชิ ฮอนด้ ำ
กรรมกำร, กรรมกำรบริ หำร, กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง,
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน,
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3) นำยคำซึฮิเดะ โทดะ
กรรมกำร
4) นำยวิพล วรเสำหฤท
กรรมกำร/ กรรมกำรบริ หำร/ กรรมกำรลงทุน/
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
5) นำงสำวชลลดำ โสภณพนิช
กรรมกำร
ซึ่งคุณคำซึฮิเดะ โทดะ ได้ แจ้ งควำมประสงค์ไม่ขอต่ออำยุหลังจำกครบวำระ ประธำนฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำบริ ษัทได้
ประกำศบนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำน
ใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร ดังนัน้ คณะกรรมกำรจึงได้ พิจำรณำข้ อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนซึง่ ได้ ดำเนินกำรสรรหำ และเห็นว่ำกรรมกำรที่ครบวำระทัง้ 4 ท่ำน เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสม และได้ ป ฏิ บัติ งำนในต ำแหน่งหน้ ำที่ ในฐำนะกรรมกำร และกรรมกำรชุด ย่อ ยได้ เป็ นอย่ำงดี เสมอ จึงเห็ นควรเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษัท เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมกำรที
้
่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ 4 ท่ำน กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งอีกวำระ
หนึง่ คือ
1) นำงสำวิตรี รมยะรูป
2) นำยยูอิชิ ฮอนด้ ำ
3) นำยวิพล วรเสำหฤท
4) นำงสำวชลลดำ โสภณพนิช
และเสนอแต่งตังนำยโคจิ
้
อิชิบะ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนนำยคำซึฮิเดะ โทดะ ที่ครบวำระ
นอกจำกนี ้ เนื่องด้ วยยังมีตำแหน่งกรรมกำรว่ำงอยู่ 1 ตำแหน่งจำกที่มีกรรมกำรลำออกในอดีต และยังไม่มีกำรเสนอ
แต่งตังกรรมกำรใหม่
้
เข้ ำทดแทน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ สรรหำโดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมแนวทำงที่
ได้ กล่ำวถึงข้ ำงต้ น และเสนอให้ แต่งตังนำยเวทิ
้
ศ อัศวมังคละ เข้ ำเป็ นกรรมกำรเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่วำ่ งอยู่
ทังนี
้ ้ประธำนฯ ได้ เสนอรำยละเอียดข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับกำรเสนอชื่อพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร ซึ่งได้ นำส่งให้ ท่ำนผู้ถือ
หุ้นพิจำรณำล่วงหน้ ำด้ วยแล้ ว โดยอยูใ่ นเอกสำรประกอบกำรประชุมหน้ ำ 27
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (13/17)
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมีประเด็นคำถำม จึง
เสนอที่ประชุมพิจำรณำและลงมติแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคลตำมลำดับ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำงสำวิตรี รมยะรูป กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,362,635,336 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9789
- ไม่เห็นด้ วย
286,932 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0211
- งดออกเสียง
1,365,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- บัตรเสีย
19,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำยยูอิชิ ฮอนด้ ำ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,362,858,336 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่เห็นด้ วย
124,232 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- งดออกเสียง
1,325,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
19,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.9909
0.0091
0.0000
0.0000

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำยวิพล วรเสำหฤท กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,362,856,936 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9909
- ไม่เห็นด้ วย
124,232 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0091
- งดออกเสียง
1,326,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- บัตรเสีย
19,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำงสำวชลลดำ โสภณพนิช กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,364,160,836 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9909
- ไม่เห็นด้ วย
124,232 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0091
- งดออกเสียง
23,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- บัตรเสีย
19,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำยโคจิ อิชิบะ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนนำยคำซึฮิเดะ โทดะที่ครบวำระ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,364,153,036 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9909
- ไม่เห็นด้ วย
124,232 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0091
- งดออกเสียง
40,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- บัตรเสีย
9,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (14/17)
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นำยเวทิศ อัศวมังคละ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนตำแหน่งที่วำ่ งอยู่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,362,795,136 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9909
- ไม่เห็นด้ วย
124,232 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0091
- งดออกเสียง
1,388,700 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- บัตรเสีย
19,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด มำตรำ 90 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ
44 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำรนัน้ คณะกรรมกำรได้ พิจำรณำข้ อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งได้ พิจำรณำกลัน่ กรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และเห็นควรเสนอที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บำท (สิบหกล้ ำนเจ็ดแสนบำท) ซึ่ง
เท่ำกับปี ที่ผำ่ นมำ
สำหรับองค์ประกอบค่ำตอบแทนกรรมกำร ประกอบด้ วย ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำร และค่ำบำเหน็จ และกรรมกำรที่เป็ น
ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษัทจะไม่ได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร
ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีคำถำม จึงเสนอที่ประชุม
พิจำรณำและลงมติอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2561
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน มี มติอนุมัติ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2561 ภำยในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้ ำนบำท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,366,141,919
0
23,000
1,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

99.9982
0.0000
0.0017
0.0001

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
ประธำนฯ มอบหมำยให้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้เสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 50 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบ
บัญชีสำหรับปี 2561 โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเข้ ำใจและประสบกำรณ์ ในกำรตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต
ควำมชำนำญในวิชำชีพ ควำมเป็ นอิสระและเป็ นกลำงของผู้สอบบัญชี และเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท เสนอที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจำก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสำหรับปี
2561 โดยมีรำยชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (15/17)
รายชื่อ
1. นำยชวำลำ เทียนประเสริ ฐกิจ
2. ดร.เกียรตินยิ ม คุณติสขุ
3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
4. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอำนวยชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4301
4800
3356
6638

ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นปี ที่
2
1
2
2

โดยกำหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ ำงต้ น เป็ นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิ นของบริ ษัทได้ และใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ ให้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษำ จำกัด จัดหำ
ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ ำตอื่นของบริ ษั ททำหน้ ำที่ ตรวจสอบและแสดงควำมเห็ นต่องบกำรเงินของบริ ษัท แทน อนึ่ง ผู้สอบบัญ ชี ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงินของบริ ษัท โดยกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็ นเงิน 1,880,000 บำท (หนึง่ ล้ ำนแปดแสนบำทแปดหมื่นบำท) ซึง่ เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 4.44 จำกจำนวนค่ำตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2560
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,353,632,347
7,053,612
5,478,960
1,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

99.4816
0.5184
0.0000
0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระอื่นๆ
ประธำนฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถำมและเสนอแนะเรื่ อง
ต่ำงๆ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
(คุณวินยั ธนศักดิ์บรรดิษฐ์ )

สอบถำมถึงควำมเป็ นไปได้ ในกำรลดอัตรำส่วนกำรดำรงเงินกองทุน เนื่องจำกปั จจุบนั อยู่ที่
250% ซึ่งสูงกว่ำ 140% ตำมที่ คปภ. กำหนด รวมถึงเสนอให้ บริ ษัทเพิ่มอัตรำกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลให้ มำกกว่ำ 25% ของกำไรสุทธิ

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

บริ ษัทจำเป็ นต้ องมีเงินกองทุนที่สงู กว่ำระดับที่กฎหมำยกำหนดระดับหนึง่ เพื่อรองรั บควำม
เสี่ยงเมื่อปั จจัยต่ำงๆ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสำนักงำน คปภ. ก็มีกำรเฝ้ ำระวังทดสอบควำม
เพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษัทประกันชีวิตภำยใต้ สถำนะกำรณ์ต่ำงๆ และใช้ เป็ นเกณฑ์
ในกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทประกันชีวิตด้ วย

ประธำนในที่ประชุม
(ดร.ศิริ กำรเจริ ญดี)

สำหรับเรื่ องนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล คณะกรรมกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ ว อัตรำ
กำรจ่ำยเงินปั นผลขัน้ ต่ำที่ 25% เป็ นระดับที่เหมำะสมกับ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษั ทใน
ระยะยำว ซึ่งหำกในปี ใดบริ ษัทมีผลประกอบกำรที่ดีเกิ นคำด บริ ษั ทก็ สำมำรถพิจำรณำ
จ่ำยเงินปั นผลที่อตั รำที่สงู กว่ำ 25% ได้
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ผู้ถือหุ้น
(ว่ำที่ร้อยตรี นคร แสงนิล)

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (16/17)
เสนอให้ บริ ษัทตังค่
้ ำมำตรฐำน (Benchmark) ในกำรประกอบกิจกำรในปี นี ้ 3 ประเด็นได้ แก่
1. อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลมำกกว่ำ 25% ของกำไรสุทธิ 2. กำไรสุทธิ ต่อหุ้นมำกกว่ำ 2.5
บำท และ 3. ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนมำกกว่ำ 4.7%

ประธำนในที่ประชุม
(ดร.ศิริ กำรเจริ ญดี)

ชีแ้ จงถึงข้ อเสนอแนะทัง้ 3 ประเด็น ข้ อแรกประเด็นกำรจ่ำยเงินปั นผลชี แ้ จงว่ำที่ผ่ำนมำ
บริ ษัทได้ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ 25% ของกำไรสุทธิอยู่แล้ ว และจะยังคง
จ่ำยในระดับนีต้ ่อไป ข้ อเสนอที่สองประเด็นเรื่ องกำไรสุทธิ ชีแ้ จงว่ำ ในฐำนะที่บริ ษัทเป็ น
สถำบัน กำรเงิน มีปัจจัยที่มีผลกระทบกำรดำเนินธุรกิ จมำก ซึ่งหลำยปั จจัยเป็ นปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ บริ ษัทมีกำรประมำณกำรและกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนภำยในโดย
วิเครำะห์และคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆรอบด้ ำน กำรกำหนดเป้ำหมำยในลักษณะที่เสนอเป็ น
เรื่ องที่ทำได้ ยำก และอำจเกิ ดควำมเสียหำยได้ ข้ อสุดท้ ำยประเด็นผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุน ในกำรตังเป
้ ้ ำหมำยบริ ษัทจะคำนึงถึงสภำวะแวดล้ อมของตลำดเงินและตลำดทุน
รวมถึ ง ข้ อจ ำกั ด และวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรลงทุ น ภำยในของบริ ษั ท เป็ นค่ ำ มำตรฐำน
ประกอบด้ วย ซึง่ ที่ผำ่ นมำบริ ษัทสำมำรถบริ หำรกำรลงทุนได้ ดีเป็ นไปตำมเป้ำหมำย

ผู้ถือหุ้น
(คุณเกษม อำคเนย์สวุ รรณ)

ให้ ข้อสังเกตว่ำปั จจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อควำมผันผวนของกำไรสุท ธิ ของบริ ษัท คือกำรตัง้
สำรองฯ จึงเสนอให้ บริ ษัทควบคุมกำรตังส
้ ำรองฯ เพื่อลดควำมผันผวนของกำไรสุทธิ

ประธำนในที่ประชุม
(ดร.ศิริ กำรเจริ ญดี)

ปั จจัยสำคัญที่สง่ ผลกระทบต่อกำรตังส
้ ำรองคืออัตรำดอกเบี ้ยในตลำดกำรเงินซึง่ มีควำมผัน
ผวน อยู่นอกควำมสำมำรถในกำรควบคุมของบริ ษัท เป็ นปั ญหำของทังอุ
้ ตสำหกรรม ซึ่ง
หน่วยงำนด้ ำนกำรบัญชีมีควำมพยำยำมอย่ำงมำกที่จะปรับปรุงมำตรฐำนให้ เหมำะสมกับ
ธุรกิจประกันชีวิตให้ มำกขึ ้น

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำนอกจำกอัตรำดอกเบี ้ยในตลำดกำรเงิน รู ปแบบของผลิตภัณฑ์สินค้ ำ
และกฎกติกำอื่นๆ ของสำนักงำน คปภ. ยังคงส่งผลกระทบต่อกำรตังส
้ ำรองฯ ของบริ ษัท
โดยที่ ผ่ำนมำบริ ษั ท ให้ ควำมสำคัญ กับกำรปรั บสมดุลของพอร์ ตของสิน ค้ ำโดยกำรเพิ่ ม
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แบบระยะยำว เพื่อเป็ นกำรลดควำมผันผวนของกำรตังส
้ ำรองฯ ของ
บริ ษัท นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกำรตังสมมติ
้
ฐำนในกำรตังส
้ ำรองฯ ให้ มีควำมอนุรักษ์ นิยม
มำกขึ ้น ซึ่งในระยะสันอำจจะท
้
ำให้ ผลประกอบกำรแย่ ลง แต่ในระยะยำวบริ ษัทจะมีควำม
ผันผวนที่ลดลง

ผู้ถือหุ้น
(คุณนิรุตถ์ เจริ ญสุข)

สอบถำมผลกระทบของกำรที่ ธ นำคำรกรุ ง เทพฯมี พัน ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ น้ รวมถึ ง
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะเห็นผลกระทบชัดเจน

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
(คุณวิพล วรเสำหฤท)

รำยได้ ข องบริ ษั ท ฯ จะค่อ ยๆ ได้ รับ ผลกระทบ เนื่ อ งจำกบริ ษั ท คู่แ ข่ง ไม่ ได้ เริ่ ม ธุ รกิ จ กับ
ธนำคำรฯ พร้ อมกันทุกสำขำทัว่ ประเทศ ซึง่ คำดว่ำจะเริ่ มเห็นผลกระทบจำกไตรมำส 2 เป็ น
ต้ นไป ตังเป
้ ้ ำหมำยกำรเติบโตของเบี ้ยประกันรับปี แรก ซึง่ ไม่นบั รวมสินค้ ำระยะสันที
้ ่ 10%
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1 (17/17)
ก่อนปิ ดกำรประชุม ประธำนฯ แจ้ งที่ประชุมว่ำระหว่ำงกำรประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้ ำร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นโดยมี
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้ วยตนเองเพิ่มขึ ้นเป็ น 154 รำย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 855 รำย รวมทังหมดเพิ
้
่มขึ ้นเป็ น 1,009 รำย นับ
จำนวนหุ้นทังหมด
้
1,366,165,919 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 80.0066 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นให้ ที่ประชุมพิจำรณำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลำมำร่วมประชุม และปิ ดกำร
ประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 11.40 น.
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (1/10)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: ดร.ศิริ กาญเจริญดี
อายุ: 70 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมกำรอิสระ (ได้ รับกำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2542)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ: 20 ปี (ณ เดือน เมษำยน 2562)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ: 23 ปี (ณ เดือน เมษำยน 2565)
(กรณีท่ ไี ด้ รับเลือกให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ อไปอีกวาระหนึ่ง)
การศึกษา / การอบรม
ปริ ญญำเอก
ปริ ญญำโท
ปริ ญญำตรี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

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

ประวัติการทางาน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
มี.ค. 2561 - ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำร บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
ต.ค. 2560 – ปั จจุบนั
ประธำนคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำน บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
ธ.ค. 2559 – ปั จจุบนั
ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2553 - ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2542 - ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2547 - ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ ส จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2559 – ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จำกัด
2546 – ปั จจุบนั
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำรสรรหำ บริ ษัท ทริ ส
คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (2/10)
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ
2561 – ปั จจุบนั
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธำนคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สนิ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
2553 – ปั จจุบนั
อนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงระบบกำรเงินและงบประมำณ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.)
2546 – ปั จจุบนั
คณะกรรมกำรจัดทำบันทึกข้ อตกลง และประเมินผลกำรดำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ (รำยสำขำ)
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง
ประสบการณ์ การทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2557 - ก.ค. 2561
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)
2557 - ก.ค. 2561
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท สมิติเวช จำกัด (มหำชน)
2552 – 2557
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และกรรมกำรประเมินผลงำนผู้บริ หำร ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2552 – 2557
กรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2546 - ธ.ค. 2559
กรรมกำรบริ หำร บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2543 - เม.ย.2560
รองประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท น ้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
2543 - ก.พ.2561
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
บริ ษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหำชน)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ หำร*
คณะกรรมกำรลงทุน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำน
คณะกรรมกำรอิสระ

8/8
4/4
12/12
5/5
3/3
1/1

(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)

*ดร. ศิริ กำญเจริ ญดี ลำออกจำกกำรเป็ นประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มีกำรทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม-

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

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (3/10)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นางคมคาย ธูสรานนท์
อายุ: 67 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมกำรอิสระ (ได้ รับกำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ: 1 เดือน (ณ เดือน เมษำยน 2562)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ: 3 ปี 1 เดือน (ณ เดือน เมษำยน 2565)
(กรณีท่ ไี ด้ รับเลือกให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ อไปอีกวาระหนึ่ง)
การศึกษา
ปริ ญญำโท
ปริ ญญำตรี
หลักสูตร
ประกำศนียบัตร
ปริ ญญำบัตร
หลักสูตร
ประกำศนียบัตร

พัฒนำกำรเศรษฐกิจมหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
พำณิชยศำสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
หลักสูตรนักบริ หำรระดับสูง รุ่นที่ 34 สถำบันพัฒนำข้ ำรำชกำร
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 17/2546 สถำบันป้องกันรำชอำณำจักร
ผู้บริ หำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 7
วิทยำกำรประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1/2554 สถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง

ประวัติการทางาน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
1 มี.ค. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ต.ค. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตั งิ ำน
เม.ย. 2557 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
เม.ย. 2556 - ปั จจุบนั
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
พ.ย. 2559 - ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และประธำน
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง บริ ษัท ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ก.ค. 2559 - ปั จจุบนั :
กรรมกำรอิสระ บริ ษัท ไทยรี ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

: ไม่ มี

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ

: ไม่ มี
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (4/10)
ประสบการณ์ การทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
ก.ค. 2559 –ก.พ. 2560
กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรลงทุน และรักษำกำรกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
เม.ย. 2557 - มิ.ย. 2559 กรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ม.ค. 2556 - เม.ย. 2557 ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ หำร*
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำน
คณะกรรมกำรอิสระ

6/8
9/9
4/4
3/3
1/1

(ร้ อยละ 75)
(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)

*นำงคมคำย ธูสรำนนท์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มีทงทำงตรงและทำงอ้
ั้
อม-

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

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (5/10)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายพนัส ธีรวณิชย์ กุล
อายุ: 66 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมกำรอิสระ (ได้ รับกำรแต่งตังวั
้ นที่ 15 ธันวำคม 2560)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ: 1 ปี 4 เดือน(ณ เดือน เมษำยน 2562)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ: 4 ปี 4 เดือน (ณ เดือน เมษำยน 2565)
(กรณีท่ ไี ด้ รับเลือกให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ อไปอีกวาระหนึ่ง)
การศึกษา
ปริ ญญำโท
ปริ ญญำตรี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เศรษฐศำสตร์ บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
Marine Consequential Loss Insurance, Germany
Insurance School of Japan
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประวัติการทางาน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
15 ธ.ค. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
26 เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
1 ม.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษำ บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
22 เม.ย. 2554 - ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
25 ก.พ. 2554 - ปั จจุบนั
กรรมกำรธรรมำภิบำล บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
9 ก.พ. 2558 - ปั จจุบนั
Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ

: ไม่ มี
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (6/10)
ประสบการณ์ การทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค 2561
กรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค 2561
ประธำนคณะผู้บริ หำร บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
2554 – 2558
กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมกำรบริ ษัท
8/8
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 5/5
คณะกรรมกำรอิสระ
1/1

(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท

กำรถือหุ้นทำงตรง 931,000 หุ้น (ณ วันที่ 27 สิงหำคม 2561)
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0545 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
หุ้นทำงอ้ อมจำนวน 3,000 หุ้น (ณ วันที่ 27 สิงหำคม 2561)
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

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

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (7/10)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายโชน โสภณพนิช
อายุ: 44 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมกำร (ได้ รับกำรแต่งตัง้ วันที่ 15 ธันวำคม 2560)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: 1 ปี 4 เดือน (ณ เดือน เมษำยน 2562)
การศึกษา
ปริ ญญำโท
ปริ ญญำตรี
หลักสูตร
หลักสูตร

เศรษฐศำสตร์ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ Johns Hopkins University
เศรษฐศำสตร์ Upper Second Class Honors, University College London
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2554 สมำคมส่งเสริ มสถำบัน กรรมกำรบริ ษัทไทย
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย

ประวัติการทางาน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ธ.ค.2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำร และกรรมกำรบริ หำร บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)

: 1 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
พ.ย.2561 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2561 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท เวลำนำใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่ำ) จำกัด
2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จำกัด
2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท บำงกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท บำงกอก มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ลีส จำกัด
2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท เย็นใจ จำกัด
2545 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท วัฒนเชิดชู จำกัด
2539 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท เพลเชอร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จำกัด

: 8 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ

: ไม่ มี
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (8/10)
ประสบการณ์ การทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2560 – 2561
Innovative Finance Consultant, UNICEF
2556 - ก.ค. 2559
กรรมกำรลงทุน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2556 – 2559
กรรมกำร บริ ษัท เวลำ ชะอำ เรสซิเดนเซส จำกัด
2555 - 2559
กรรมกำร บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2555 - 2559
กรรมกำร สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย
2555 - 2558
กรรมกำร Cambodia Life Insurance Company Plc.
2554 – 2559
กรรมกำร และกรรมกำรบริ หำร สมำคมประกันชีวิตไทย
2554 - ก.ค. 2559
กรรมกำร และกรรมกำรบริ หำร บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
2554 - ก.ค. 2559
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2551 - 2559
กรรมกำร บริ ษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด
2545 – 2559
กรรมกำร บริ ษัท ตรี เค จำกัด
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ หำร

7/8
(ร้ อยละ 88)
13/13 (ร้ อยละ100)

การถือหุ้นในบริษัท

กำรถือหุ้นทำงตรง 82,000 หุ้น (ณ วันที่ 27 สิงหำคม 2561)
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0048 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
-ไม่มีกำรถือหุ้นทำงอ้ อม-

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

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (9/10)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นำยมิโนรุ คิมรู ะ
อายุ: 51 ปี
สัญชาติ: ญี่ปนุ่
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมกำร (ได้ รับกำรแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 25 มีนำคม 2561)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: 1 ปี 1 เดือน (ณ เดือน เมษำยน 2562)
การศึกษา
ปริ ญญำตรี

นิติศำสตร์ บณ
ั ฑิต Kyoto University ประเทศญี่ปนุ่

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 1 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
มี.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
: 6 แห่ ง
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2561 – ปั จจุบนั
Executive Officer, Head of Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company
2561 – ปั จจุบนั
Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. (Singapore)
2561 – ปั จจุบนั
Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore)
2561 – ปั จจุบนั
Director, Reliance Nippon Life Insurance Company Limited (India)
2561 – ปั จจุบนั
Director, Reliance Nippon Life Asset Management Limited (India)
2561 – ปั จจุบนั
Commissioner, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ

: ไม่ มี

ประสบการณ์ การทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
2559 – 2561
General Manager, International Planning & Operation, Nippon Life Insurance Company
2558 – 2559
General Manager, Treasury and Capital Markets, Nippon Life Insurance Company
2557 – 2558
General Manager, Separate Account Investment, Nippon Life Insurance Company
2553 – 2557
General Manager, Investment Division, Head of Investment Planning, Nissay Asset
Management Corporation
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3 (10/10)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมกำรบริ ษัท*
6/6
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน* 3/3

(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)

*นำยมิโนรุ คิมรู ะ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท ในวันที่ 25 มี.ค. 2561 และได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในวันที่ 10 พ.ค. 2561

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มีทงทำงตรงและทำงอ้
ั้
อม-

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

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4 (1/2)
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การสรรหาคณะกรรมการ
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทำหน้ ำที่พิจำรณำสรรหำบุคคลผู้ที่เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุติซึ่งมีประสบกำรณ์ จ ำก
หลำกหลำยธุรกิจ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร มีวุฒิภำวะและควำมเป็ นมืออำชีพ สำมำรถอุทิศเวลำให้ กับงำนของบริ ษั ทอย่ำง
เพียงพอ ตลอดจนพิจำรณำควำมหลำกหลำยในควำมรู้และประสบกำรณ์ของกรรมกำรแต่ละท่ำน เพื่อให้ องค์ประกอบของกรรมกำรเหมำะสม สำมำรถ
ปฎิบตั ิงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตังให้
้ กรรมกำรจำนวนหนึ่ง เป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมเป็ นอิสระ โดยมีสดั ส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
และมี 1 ท่ำนที่มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชี และ/หรือกำรเงินเป็ นอย่ำงดีและเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตังให้
้ กรรมกำรจำนวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมกำรบริ หำร โดยมีหน้ ำที่ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริ ษัทตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท
กำหนดให้ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่เป็ นกรรมกำรโดยตำแหน่ง และให้ คณะกรรมกำรบริ หำรแต่งตังพนั
้ กงำนตำแหน่งผู้บริ หำร จำนวน 1 คน ทำหน้ ำที่
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำร
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตังให้
้ กรรมกำรจำนวนหนึ่ง และผู้บริ หำรระดับสูง เป็ นคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ย ง และแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรที่รับผิดชอบดูแล
งำนด้ ำนบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นเลขำนุกำร เพื่อทำหน้ ำที่กำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม ให้ เป็ นไปตำมกรอบนโยบำยและหลักเกณฑ์ด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงตำมที่บริษัทและหน่วยงำนกำกับดูแลของภำครัฐกำหนด
กำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตังให้
้ กรรมกำรจำนวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ 1 ท่ำน เป็ นประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน เพื่อทำหน้ ำที่พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มี คณ
ุ สมบัติเหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่ง และพิจำรณำหลักเกณฑ์
และรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริ หำรระดับสูงที่สงู กว่ำ หรื อเทียบเท่ำรองผู้จดั กำรใหญ่ คัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำ
เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรือ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตังตำมแต่
้
กรณี ตำมข้ อบังคับบริษัท
กำรสรรหำคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตังให้
้ กรรมกำรจำนวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ 1 ท่ำน เป็ นประธำนกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อทำหน้ ำที่กำกับดูแลกิจกำรให้ มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และควำม
มั่น ใจแก่ ผ้ ูถื อ หุ้น และผู้มี ส่ ว นได้ เสี ย รวมทัง้ ผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ำย ตำมหลัก กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ให้ สอดคล้ อ งกับ แนวทำงของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรลงทุน
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตังให้
้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท เป็ นคณะกรรมกำรกำรลงทุน ไม่น้อยกว่ำสำมคน ผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปี เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรลงทุน กำรบริ หำรควำมเสี่ยง หรื อกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ เพื่อทำหน้ ำที่ ดแู ลรับผิดชอบ
กำรลงทุนของบริ ษัท โดยให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ องกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556
กำรสรรหำคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตังให้
้ กรรมกำรจำนวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ เพื่อหำรื อและกำหนด
แนวทำง ขันตอน
้
วิธีกำร รวมถึงประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนภำยในระยะเวลำประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำนของบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4 (2/2)
นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ กำหนดนิยำม "กรรมกำรอิสระ" ให้ สอดคล้ องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อกำหนด
ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำย
หุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อ ยลำดับเดียวกัน หรื อ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมี ลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำร
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มี นยั หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่
น้ อยกว่ำ 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับ
ค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั
ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 5 (1/5)
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 21. ให้ บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ ำ) คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่น
ที่อยู่ในรำชอำณำจักร
ข้ อ 22. กรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนกรรมกำรทังหมดจะต้
้
องเป็ นบุคคลสัญชำติไทย
ข้ อ 23. กำรเลือกตังกรรมกำรของบริ
้
ษัทให้ กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
23.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
23.2 ในกำรเลือกคณะกรรมกำร อำจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลครำวละคน หรือ ครำวละหลำย
คนรวมกันเป็ นคณะ ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนน
ที่มีอยู่ทงหมด
ั้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
23.3 กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมกำรให้
้
ใช้ เสียงข้ ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ผ้ เู ป็ นประธำน
ที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
ข้ อ 24. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสำม ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับสัดส่วนหนึง่ ในสำม
กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั น้ ให้ จบั สลำกกันว่ำผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
กรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระในข้ อนี ้ อำจได้ รับเลือกตังกลั
้ บมำเป็ นกรรมกำรใหม่ได้
ข้ อ 25. นอกจำกกำรพ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
25.1 ตำย
25.2 ลำออก
25.3 ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535
25.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก ตำมข้ อ 28
25.5 ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 26. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริ ษัท กรรมกำรซึ่ง
ลำออกตำมวรรคหนึง่ จะแจ้ งกำรลำออกของตนให้ แก่นำยทะเบียนทรำบด้ วยก็ได้
ข้ อ 27. ภำยใต้ ข้อบังคับ ข้ อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้ คณะกรรมกำรเลือก
บุคคล ซึง่ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัดเข้ ำเป็ นกรรมกำรแทน ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้ อยกว่ำสองเดือน
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนกรรมกำรที่ ยัง
เหลืออยู่
บุคคลซึง่ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่
ตนแทน
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 5 (2/5)
ข้ อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมใน
สี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้ อ 29. กรรมกำรจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้ อ 30. ให้ คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึง่ เป็ นประธำนกรรมกำร
ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรด้ วยก็ได้
รองประธำนกรรมกำรมีหน้ ำที่ตำมข้ อบังคับในกิจกำร ซึง่ ประธำนกรรมกำรมอบหมำย
ข้ อ 31. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้ องมีกรรมกำรมำประชุมอย่ำงน้ อยไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิห น้ ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้ รองประธำน
กรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำร
คนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้ นแต่กรรมกำรซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ องนัน้
ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด
ข้ อ 32. ประธำนกรรมกำรเป็ นผู้มีอำนำจเรี ยกประชุม หรื อสัง่ ให้ มีกำรเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรได้ ในกำรเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรให้
ประธำนกรรมกำรหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนกำรประชุม เว้ นแต่ในกรณี
จำเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้ เร็วกว่ำนันก็
้ ได้
ข้ อ 33. คณะกรรมกำรต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ คณะกรรมกำรแต่งตังกรรมกำรคนหนึ
้
ง่ เป็ นกรรมกำรผู้จดั กำร โดยให้ มีอำนำจหน้ ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรก็ได้
ข้ อ 34. ห้ ำมมิให้ กรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนหรื อเข้ ำเป็ นกรรมกำรในนิติบุ คคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดี ยวกัน และเป็ นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 35. กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ หำกมีส่วนได้ เสียในสัญญำที่ทำกับบริ ษัทหรือถือหุ้นหรื อหุ้ นกู้เพิ่มขึ ้นหรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข้ อ 36. คณะกรรมกำรของบริ ษัทต้ องประชุมอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำ หรือจังหวัด
ใกล้ เคียง
ข้ อ 37. คณะกรรมกำรอำจแต่งตังกรรมกำรจ
้
ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร ให้ เป็ นคณะกรรมกำรบริหำร โดยให้ มีอำนำจหน้ ำที่ควบคุมดูแล
กิจกำรของบริษัทตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้ และให้ กรรมกำรผู้จดั กำรเป็ นกรรมกำรบริหำรโดยตำแหน่ง
ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรเลือกกรรมกำรบริ หำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำร ในกรณี ที่คณะกรรมกำรบริ หำร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรบริ หำรคนหนึ่งหรื อหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรบริ หำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรบริ หำรมี
หน้ ำที่ตำมข้ อบังคับในกิจกำรซึง่ ประธำนกรรมกำรบริหำรมอบหมำย
กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนและบำเหน็จตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมกำรบริหำรผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นตำมข้ อบังคับนี ้ในฐำนะกรรมกำร
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 5 (3/5)
ข้ อ 38. ให้ ประธำนกรรมกำรบริ หำรเป็ นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรบริ หำรไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อ ไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ไ ด้ ให้ รองประธำนกรรมกำรบริ ห ำรเป็ นประธำนในที่ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ร องประธำน
กรรมกำรบริ หำรหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำรซึง่ มำประชุม
คนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรใดๆ ตำมอำนำจหน้ ำที่ดงั ที่กำหนดไว้ จะต้ องประกอบด้ วย
กรรมกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของคณะกรรมกำรบริหำรทังหมด
้
จึงถือว่ำครบเป็ นองค์ประชุม
กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเรื่ องใดของคณะกรรมกำรบริ หำรจะต้ องได้ รับกำรออกเสียงไม่
น้ อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนเสียงที่เป็ นองค์ประชุมในครำวกำรประชุมเพื่อลงมตินนั ้ กรรมกำรหนึง่ คนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ ำคะแนน
เสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
กรรมกำรบริหำรผู้ใดมีส่วนได้ เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ข้ อ 39. คณะกรรมกำรอำจแต่ งตัง้ กรรมกำรจำนวนหนึ่ง ให้ เป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้ มี จ ำนวน คุณ สมบัติ หน้ ำ ที่ค วำม
รับผิดชอบตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนและบ ำเหน็ จ ตำมที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรก ำหนด แต่ ทั ง้ นี ไ้ ม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรตรวจสอบผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นตำมข้ อบังคับนี ้ในฐำนะ
กรรมกำร
ข้ อ 40. ให้ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำรซึง่ มำประชุมคนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชีข้ ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่ องใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้ องได้ รับกำรออก
เสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็ นองค์ประชุมในครำวกำรประชุมเพื่อลงมตินนั ้ กรรมกำรหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ ำ
คะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
ข้ อ 41. ให้ คณะกรรมกำรมีอำนำจจัดตังส
้ ำนักงำนสำขำ หรือเลิกสำนักงำนสำขำของบริ ษัทได้
ข้ อ 42. อำนำจกรรมกำรที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
ข้ อ 43. คณะกรรมกำรมีอำนำจพิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำร ซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือกำร
ทำนิติกรรมต่ำงๆ แทนบริษัท พร้ อมทังก
้ ำหนดเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมกำรดังกล่ำวได้
ข้ อ 44. กรรมกำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของ เบี ้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจกำหนดเป็ นจำนวนแน่นอนหรื อวำงเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้ เป็ น
ครำวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจำกนันอำจให้
้
ได้ รั บเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิกำรต่ำงๆ
ตำมระเบียบของบริษัท
ควำมในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนหรือลูกจ้ ำงบริ ษัทซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรในอันที่จะได้ รับ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็ นพนักงำนหรือลูกจ้ ำงบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 5 (4/5)
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 45. คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษัท กำรประชุมผู้ถอื หุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ ว ให้ เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญ เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในห้ ำของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ ำ) คน ซึง่ หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงั ้ หมดจะเข้ ำชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่ำวด้ วยในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำร
ต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 1 (หนึง่ ) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ข้ อ 46. ในกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรำยละเอียดตำมสมควร และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด)
วันก่อนวันประชุม และโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สำม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม)
วัน
ข้ อ 47. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ ำ) คน หรือไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมดและจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ ำมำร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้ องขอกำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ ำกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นนัน้ มิใช่เป็ นกำรประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ร้องขอให้ นัดประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ ำ 7
(เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่ำจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 48. ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
ถ้ ำมีรองประธำนกรรมกำรให้ รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มำประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
ในกำรออกเสีย งลงคะแนนให้ ผ้ ูถือ หุ้น มี ค ะแนนเสีย งเท่ำจ ำนวนหุ้นที่ ต นถื อ อยู่โดยถื อว่ำ หุ้นหนึ่งมี หนึ่งเสี ยง กำรออกเสี ย ง
ลงคะแนนให้ กระทำโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 5 คน ร้ องขอและที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนเสียงลับก็ให้ ลงคะแนน
ลับ ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตำมที่ประธำนในที่ประชุมกำหนด
ข้ อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
49.1 ในกรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด
49.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) กำรซื ้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
(ค) กำรทำ แก้ ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้ เช่ำกิจกำรของบริษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญ กำรมอบหมำยให้
บุคคลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
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สิ่งที่ส่งมำด้ วย 5 (5/5)

(ง) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้ กำรออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้น
บุริมสิทธิชนิดแปรสภำพเป็ นหุ้นสำมัญได้ กำรออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตำมบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นทุกชนิด
(ฉ) กำรควบ หรือเลิกบริษัท
ข้ อ 50. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปี พงึ กระทำมีดงั นี ้
50.1 พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
50.2 พิจำรณำและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกำไรขำดทุน
50.3 พิจำรณำจัดสรรเงินกำไร
50.4 เลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ออกตำมวำระ
50.5 เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
50.6 กิจกำรอื่นๆ
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 6 (1/3)
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
กรณี ผ้ ถู ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองสำมำรถพิจำรณำมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรื อจะมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริ ษัทได้ จดั ส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรื อแบบ ค. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ กำหนดไว้ (สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 9)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้นสำมำรถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อแบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจำกนัน้
สำมำรถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพำะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่ำนัน้ โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ หรื อสำมำรถ Download ได้ ที่ Website : www.bangkoklife.com
1. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1.1 ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
1.2 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้
ถูกต้ องครบถ้ วน
1.3 ผู้รับมอบฉันทะต้ องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ณ สถำนที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
จะเข้ ำประชุม
1.4 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพำะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่ำนัน้
2. การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ผู้มอบฉันทะสำมำรถมอบฉัน ทะให้ ก รรมกำรอิสระของบริ ษั ท เป็ นผู้รับมอบฉัน ทะในกำรประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยระบุชื่อและรำยละเอียดกรรมกำรอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ คือ
นายสุนทร อรุ ณานนท์ ชัย
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนน พระรำม 9
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลำยมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริ กำรไปรษณี ย์
ธุรกิจ ตอบรับ และปิ ดผนึกส่งทำงไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตรำไปรษณีอำกรมำยัง
เลขานุการบริษัท
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9
แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 6 (2/3)
ก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น หรือนำมำมอบต่อกรรมกำร หรื อบุคคลที่กรรมกำรแต่งตังก่
้ อนเริ่ มกำรประชุม
เพื่อบริ ษัทจะสำมำรถดำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของท่ำนต่อไป
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มตรวจสอบควำมสมบูรณ์ และถูกต้ องของเอกสำรสำหรับกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น และเปิ ดรับลงทะเบียน
ตังแต่
้ เวลำ 08.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่ บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) เลขที่ 23/115-121
รอยัลซิตีอ้ เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร ตำมแผนที่สถำนที่จัดประชุม ที่ได้ แนบมำพร้ อมนี ้
(สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 10)
ผู้เข้ ำประชุมจะต้ องแสดงเอกสำรดังต่อไปนี ้ ในกำรลงทะเบียนก่อนเข้ ำประชุม (แล้ วแต่กรณี)
1. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ซึ่งปรำกฏรูปถ่ำยของผู้ถือหุ้นและยัง
ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง กรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุลให้
ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย โดยบริ ษัทจะไม่ขอเอกสำร หรื อหลักฐำนอื่นใดนอกเหนือจำกที่ได้ กล่ำวมำข้ ำงต้ น
เพื่อเป็ นกำรกีดกัน หรื อสร้ ำงภำระให้ ผ้ ถู ือหุ้นในกำรเข้ ำร่วมประชุม
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 9) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท
2. สำเนำภำพถ่ำยเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ ของผู้ถือหุ้น โดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ ำงต้ นและ
ผู้มอบฉันทะได้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
3. เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ ำงต้ น
2. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้นเข้ ำประชุมด้ วยตนเอง
1. เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้แทนโดยมีรำยละเอียดตำมข้ อ 1.1 ข้ ำงต้ น
2. สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคลและมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทนซึ่งเป็ นผู้เข้ ำประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่ มำด้ วย 9) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท
2. สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ อง โดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมี
อำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
3. เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ ำงต้ น
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 6 (3/3)
3. ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ เตรี ยมเอกสำรและแสดงเอกสำรในข้ อ 1. และข้ อ 2. มำใช้ บงั คับกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ ำประชุมซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชำติไทย
หรื อซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ แล้ วแต่กรณี ดังต่อไปนี ้
3.1 หนังสือรับรองกำรเป็ นนิติบคุ คลนันอำจจะเป็
้
นเอกสำรที่ออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตังอยู
้ ่
หรื อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบคุ คลนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนำจลงลำยมือ
ชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรื อข้ อจำกัดอำนำจในกำรลงลำยมือชื่อ รวมถึงที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
3.2 เอกสำรที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภำษำไทยจะต้ องจัดทำคำแปลภำษำไทยแนบมำพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ แู ทนนิติ
บุคคลนันรั
้ บรองควำมถูกต้ องของคำแปล
3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธำนที่ประชุมจะแจ้ งวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทรำบก่อนเข้ ำสูว่ ำระกำร
ประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
1.1 กำรออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง เว้ นแต่กฎหมำยจะกำหนดเป็ นอย่ำ งอื่น ถ้ ำคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ ประธำนมีเสียงชี ้ขำดอีกเสียงหนึง่ ต่ำงหำก
1.2 กำรออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกเสียงได้ หรื อไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนบำงส่วนได้
1.3 กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ประธำนจะสอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดคัดค้ ำน หรื องดออก
เสียง โปรดยกมือขึ ้น
1.4 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุมแทนและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำม
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริ ษัทจะนำกำรออกเสียงลงคะแนนตำมที่
ผู้ถือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำวไปบันทึกรวบรวมไว้ ลว่ งหน้ ำ ในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียน
เรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
2.1 กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่บริ ษัทบันทึกไว้ ลว่ งหน้ ำในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ ำประชุม
ที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง มำหักออกจำกจำนวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ
2.2 กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในวำระเลือกตัง้ กรรมกำรจะบันทึกทังคะแนนเสี
้
ยงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออก
เสียง รวมทังแจ้
้ งจำนวนบัตรเสีย (ถ้ ำมี)
2.3 ประธำน จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ หลังจำกกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวำระสิ ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง รวมทังแจ้
้ งจำนวนบัตรเสีย (ถ้ ำมี)
และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละเท่ำใด
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 7 (1/2)
ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล: นายสุนทร อรุ ณานนท์ ชัย
อายุ: 76 ปี
สัญชาติ: ไทย
ตาแหน่ งในบริษัท: กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ: 43 ปี (ได้ รับกำรแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2519)
การศึกษา / การอบรม
ปริ ญญำ
ปริ ญญำโท
ปริ ญญำตรี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

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

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2560 - ปั จจุบนั
รองประธำนกรรมกำรอำวุโส บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จำกัด
2550 – ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2519 – ปั จจุบนั
กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
2547 – ปั จจุบนั
กรรมกำร บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)

: 3 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2541 - ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำร บริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จำกัด
2531 - ปั จจุบนั
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ และประธำนคณะผู้บริ หำร บมจ ซี.พี. แลนด์
2528 - ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำร บริ ษัท น ้ำตำลรำชบุรี จำกัด

: 3 แห่ ง

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สาคัญ

: ไม่ มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำน
คณะกรรมกำรอิสระ
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8/8
5/5
3/3
1/1

(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)
(ร้ อยละ 100)

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 7 (2/2)
การถือหุ้นในบริษัท

กำรถือหุ้นทำงตรง 579,200 หุ้น (ณ วันที่ 27 สิงหำคม 2561)
คิดเป็ นร้ อยละ 0.034 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
-ไม่มีกำรถือหุ้นทำงอ้ อม-

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม

มีสว่ นได้ เสียในวำระที่ 6 (พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562)

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

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 8 (1/1)
ตารางเปรียบเทียบการแก้ ไข ข้ อบังคับของบริษัท
คาสั่ง คสช.21/2560

ข้ อบังคับของบริษัทปั จจุบัน

มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลำยคน
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละสิบ
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
จะ
เข้ ำชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมกำร
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและ
เหตุผลในกำรที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้ วยในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นภำยในสี่สิบห้ ำวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ค ณะกรรมกำรไม่จัดให้ มี
กำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำม
วรรคหนึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้น ทัง้ หลำยซึ่ง เข้ ำ ชื่ อ กัน
หรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้น
ตำมที่บังคับไว้ นัน้ จะเรี ยกประชุม เองก็ได้
ภำยในสี่ สิ บ ห้ ำ วัน นับ แต่ วัน ครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งในกรณี เช่นนี ้ ให้
ถื อ ว่ ำ เป็ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ำ ใช้ จ่ ำยอัน จำเป็ นที่ เกิ ด จำก
กำรจัด ให้ มี ก ำรประชุม และอ ำนวยควำม
สะดวกตำมสมควร
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น ที่ เป็ นกำรเรี ย กประชุ ม เพรำะผู้ถื อ หุ้น
ตำมวรรคสองครั ง้ ใดจำนวน ผู้ถือ หุ้นซึ่ง
มำร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุ ม
ตำมที่กำหนดไว้ ในมำตรำ103
ผู้ ถื อ หุ้ น ต ำ ม ว ร รค ส อ งต้ อ ง ร่ ว ม กั น
รับผิดชอบชดใช้ ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัด
ให้ มีกำรประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

ข้ อ 45.
คณ ะกรรมกำรต้ องจั ด ให้ มี กำร
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นกำรประชุ ม สำมั ญ
ประจ ำปี ภำยใน 4 (สี่ ) เดื อ น นับ แต่ วัน
สิ น้ สุ ด ของรอบปี บั ญ ชี ข องบริ ษั ท กำร
ประชุมผู้ถื อ หุ้นครำวอื่ นนอกจำกที่ กล่ำว
แล้ ว ให้ เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรี ย กประชุม ผู้ถื อ
หุ้น เป็ นกำรประชุ ม วิส ำมั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้
สุดแต่จะเห็นสมควรหรื อ ผู้ถื อ หุ้น รวมกัน
นับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ ำของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงั ้ หมดหรื อ ผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ ำ)คน ซึง่ หุ้นนับ
รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ ำ หนึ่ ง ในสิ บ ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงั ้ หมดจะเข้ ำชื่ อ
กัน ท ำหนัง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมกำรเรี ย ก
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น เป็ นกำรประชุ ม วิส ำมั ญ
เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ ต้ องระบุ เหตุ ผ ลในกำรที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสื อ
ดังกล่ำวด้ วยในกรณี เช่นนีค้ ณะกรรมกำร
ต้ อ งจัดให้ มี กำรประชุมผู้ถือ หุ้นภำยใน 1
(หนึ่ง) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจำก
ผู้ถือหุ้น

- 49 -

ร่ าง ข้ อบังคับของบริษัท
ที่ขอแก้ ไขใหม่
ข้ อ 45.
คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นกำรประชุ ม สำมั ญ ประจ ำปี
ภำยใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบ
ปี บัญชีของบริ ษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำว
อื่ น นอกจำกที่ ก ล่ ำ วแล้ ว ให้ เรี ย กว่ ำ กำร
ประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุม ผู้ถื อ
หุ้ นเป็ นกำรประชุ ม วิ ส ำมั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้
สุด แต่ จ ะเห็ น สมควรหรื อ ผู้ ถื อ หุ้น คนหนึ่ ง
หรื อ หลำยคนซึ่งมี ห้ ุนนับ รวมกันได้ ไม่น้ อ ย
กว่ำร้ อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
ทั ง้ หม ดจะเข้ ำชื่ อกั น ท ำหนั ง สื อขอให้
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำร
ประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ อง
และเหตุผลในกำรที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้ วยในกรณี เช่นนี ้
คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือ
หุ้ นภำยในสี่ สิ บ ห้ ำวัน นั บ แต่ วัน ที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ค ณะกรรมกำรไม่จัด ให้ มี
กำรประชุม ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำม
วรรคสอง ผู้ถือหุ้น ทังหลำยซึ
้
ง่ เข้ ำชื่อกันหรื อ
ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตำมที่
บังคับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภำยในสี่
สิบ ห้ ำวัน นับ แต่วัน ครบก ำหนดระยะเวลำ
ตำมวรรคสอง ในกรณี เช่ น นี ใ้ ห้ ถื อ ว่ำ เป็ น
กำรประชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่ ค ณะกรรมกำรเรี ย ก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำย
อันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้ มีกำรประชุม
และอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 9

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
หำกท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำร
อิสระของบริษัท โดยข้ อมูลกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่แนบมำด้ วย 7 หรื อ แต่งตังบุ
้ คคลอื่นให้ เข้ ำร่วมประชุม และ
ออกเสียงในที่ประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ใน 3 แบบดังนี ้
1. แบบ ก. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป)
2. แบบ ข. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
3. แบบ ค. (เป็ นแบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป)

อำกร
แสตมป์
20 บำท

เขียนที่.....................................................................................
วันที่ .............. เดือน ……........................... พ.ศ. …….............
(1) ข้ ำพเจ้ ำ...................................................................... สัญชำติ................................ อยูบ่ ้ ำนเลขที่...........................
ถนน...................................ตำบล/แขวง…………......อำเภอ/เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ....................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสำมัญ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ.............................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ.............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................. อำยุ ....................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่.........................
ถนน....................................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต......................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์.......... หรื อ
(2) ............................................................................................ อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่..........................
ถนน....................................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต.......................... จังหวัด................. รหัสไปรษณีย์.......... หรื อ
(3) ............................................................................................. อำยุ ..................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่..........................
ถนน....................................ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด............... รหัสไปรษณีย์........... หรื อ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ
จำกัด (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรื อที่จะพึงเลือ่ นไป
ในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทำไปในกำรประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ ..........................……...............................ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................ )
ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…........................... )
ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..….......................... )
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)

อำกร
แสตมป์
20 บำท

เขียนที่.....................................................................................
วันที่ ................... เดือน ……......................... พ.ศ. …..............
(1) ข้ ำพเจ้ ำ............................................................................. สัญชำติ............................ อยูบ่ ้ ำนเลขที่........................
ถนน...................................ตำบล/แขวง………………......อำเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม........................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ........................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสำมัญ......................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ......................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ......................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................. อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่..........................
ถนน.................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............. หรื อ
(2) ............................................................................................ อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่..........................
ถนน.................................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต...................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............. หรื อ
(3) ............................................................................................. อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่.........................
ถนน.................................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............ หรื อ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หน้ ำ 2 ของจำนวน 4 หน้ ำ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 กำรแต่งตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 กำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
ชื่อกรรมกำร
ดร.ศิริ กำญเจริ ญดี
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำงคมคำย ธูสรำนนท์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำยพนัส ธีรวณิชย์กลุ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำยโชน โสภณพนิช
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำยมิโนรุ คิมรู ะ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

\
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หน้ ำ 3 ของจำนวน 4 หน้ ำ
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวำระที่จะต้ องพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตำมแนบ
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หน้ ำ 4 ของจำนวน 4 หน้ ำ
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และ
สถำนที่อื่นด้ วย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง

เลือกตัง้ กรรมการ (ต่ อ)

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

อำกร
แสตมป์
20 บำท

เขียนที่................................................................................
วันที่ ................ เดือน ……....................... พ.ศ. ….............
(1) ข้ ำพเจ้ ำ.............................................................................. สัญชำติ.............................. อยูบ่ ้ ำนเลขที่...................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง……………......อำเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............
ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ...........................................................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ.......................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสำมัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ......................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ......................................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ...................................................................................... อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่................................
ถนน.................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............. หรื อ
(2) ...................................................................................... อำยุ ...................ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่.................................
ถนน.................................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............ หรื อ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 น. ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่ บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต
จำกัด (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
(3) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบำงส่วน คือ
 หุ้นสำมัญ.…………………..…..หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ .........................เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ ……………..…..…หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ......................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
............................................... เสียง
(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หน้ ำ 2 ของจำนวน 5 หน้ ำ
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 กำรแต่งตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 กำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
ชื่อกรรมกำร
ดร.ศิริ กำญเจริ ญดี
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำงคมคำย ธูสรำนนท์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำยพนัส ธีรวณิชย์กลุ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำยโชน โสภณพนิช
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร
นำยมิโนรุ คิมรู ะ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หน้ ำ 3 ของจำนวน 5 หน้ ำ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็ นสมควร
กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…...............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
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หน้ ำ 4 ของจำนวน 5 หน้ ำ
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )

หมำยเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพำะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นเท่ำนัน้
2. หลักฐำนที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดำเนินกำรลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดีย น (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
4. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวำระที่จะต้ องพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตำมแนบ
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หน้ ำ 5 ของจำนวน 5 หน้ ำ
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สำนักงำนใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และ
สถำนที่อื่นด้ วย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง

เลือกตัง้ กรรมการ (ต่ อ)

ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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2. เดินทางโดยรถไฟ้ฟ้าใต้ ดนิ
- ลงที่สถำนีเพชรบุรี ทำงออกที่ 1 ถนนอโศกดินแดง (ระยะห่ำง 2.3 ก.ม.)
- ลงที่สถำนีพระรำม 9 ทำงออกที่ 3 (ระยะห่ำง 1.9 ก.ม.)

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

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 10

