สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
1.
2.
3.
4.
5.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคานิยามกรรมการอิสระ
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
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4.
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สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบแผ่นซีดี
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคานิยามกรรมการอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซองบริ การไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มี
มติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชั ้ น 7 สานักงาน
ใหญ่ บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
รายละเอียดประกอบวาระ: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560
โดยได้ มีสาเนารายงานการประชุม ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยข้ อ 1 ซึง่ ได้ เผยแพร่ผา่ น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามั ญผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.bangkoklife.com) และ
บริ ษัทไม่ได้ รับข้ อเสนอให้ ทาการแก้ ไข รายงานการประชุมแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการ: ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้ อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
รายละเอียดประกอบวาระ: บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา และการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ ซึง่ เกิดขึ ้นในรอบ
ปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2560 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยข้ อ 2
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควร เสนอให้ ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นรับทรา บผลการดาเนินงาน และการ
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญ ซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดประกอบวาระ : พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 112 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทา งบแสดง
ฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุด รอบปี บัญชีของบริ ษัท ที่ได้ ผา่ นการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี แล้ ว
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตวจสอบและลงนาม
รับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด แล้ ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ
หน่วย : ล้ านบาท

รายการ

ปี 2560
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ปี 2559
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

สินทรัพย์ลงทุน

299,046

299,046

272,382

272,382

สินทรัพย์รวม

308,729

308,729

282,356

282,359

หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย

265,978

265,978

243,099

243,099

หนี ้สินรวม

269,964

269,943

249,027

249,018

ส่วนของเจ้ าของ

38,765

38,786

33,329

33,341

เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ สทุ ธิ

42,915

42,915

42,281

42,282

รายได้ จากการลงทุน

11,603

10,632

10,633

10,632

3,627

3,645

5,100

5,122

2.13

2.14

3.00

3.00

กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่ นงบการเงินในรายงานประจาปี 2560 ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยข้ อ 2
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2560
รายละเอียดประกอบวาระ: พระราชบัญญัติมหาชนจากัด มาตรา 116 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 56 กาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้ เป็ นทุนสารองจนกว่าจะมีทนุ สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดท ะเบียน ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีทนุ สารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วจึงไม่จาเป็ นต้ องตังส
้ ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี
2560 นี ้
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุ คคล แต่จะต้ อง
ไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรื อมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยในปี
2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น จานวน 3,645 ล้ านบาท หรื อ 2.14 บาทต่อหุ้ น ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลใน
อัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็ นเงิน 543 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวนเงินรวม 919 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล ร้ อยละ
25.21 ของกาไรสุทธิ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดย รับทราบการจ่าย เงินปั นผลระหว่างกาล จากผลการ
ดาเนินงานครึ่งแรกของ ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็ นเงิน 543 ล้ านบาท และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานครึ่งหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 376 ล้ านบาท โดยให้
จ่ายจากกาไรสะสม ซึง่ เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 25
ข้ อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2560
1. กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
3,645
2. กาไรต่อหุ้น (บาท: หุ้น)
2.14
3. จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้ านหุ้น)
1,708
4. เงินปั นผล (บาท: หุ้น)
0.54
- เงินปั นผลระหว่างกาล
0.32
- เงินปั นผลงวดสุดท้ าย
0.22
5. รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
919
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (ร้ อยละ)
25.23

ปี 2559
5,112
3.00
1,706
0.75
0.32
0.43
1,275
25.00

ทังนี
้ ้ บริ ษัท กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ รับเงินปั นผลงวดสุดท้ าย (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม
2561 โดยการจ่ายเงินปั นผลจะกระทาได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย และบริ ษัทจะกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลภายหลัง
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
รายละเอียดประกอบวาระ : พระราชบัญญัติมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 กาหนดให้ กรรมการออก
จากตาแหน่ง ตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 หรื อจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 ของจานวนก รรมการทังหมด
้
ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 ท่าน คือ
1) นางสาวิตรี รมยะรูป
2) นายยูอิชิ ฮอนด้ า
3) นายคาซึฮิเดะ โทดะ
4) นายวิพล วรเสาหฤท
5) นางสาวชลลดา โสภณพนิช

กรรมการ, กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการลงทุน/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/ กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ

ซึง่ คุณคาซึฮิเดะ โทดะ ได้ แจ้ งความประสงค์ไม่ขอ ต่ออายุหลังจากครบวาระ และ บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ได้
ดาเนินการสรรหา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มี วิสยั ทัศน์
กว้ างไกล อีกทังมี
้ ความสาม ารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ แล ะเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระ มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม และได้ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งหน้ าที่ในฐานะกรรมการ และ /หรื อ กรรมการชุดย่อยได้ เป็ น
อย่างดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ที่ครบวาระจานวน 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
สืบต่ออีกวาระหนึง่ ได้ แก่ นางสาวิตรี รมยะรูป นายยูอิชิ ฮอนด้ า นายวิพล วรเสาหฤท และนางสาวชลลดา โสภณพนิช
และเสนอแต่งตัง้ นายโคจิ อิชิบะ เข้ าเป็ นกรรมการแทนนาย คาซึฮิเดะ โทดะ ที่ครบวาระ นอกจากนี ้ เนื่องด้ วยยังมี
ตาแหน่งกรรมการว่างอยู่ 1 ตาแหน่ง จากที่มีกรรมการลาออกในอดีต และยังไม่มีการเสนอแต่งตังกรรมการใหม่
้
เข้ า
ทดแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ สรรหาโดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการตามแนวทางที่ได้
กล่าวถึงข้ างต้ น และเสนอให้ แต่งตังนายเวทิ
้
ศ อัศวมังคละ เข้ าเป็ นกรรมการเพิ่มเติมแทนตาแหน่งที่วา่ งอยู่
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยข้ อ 3 และหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการ และคานิยามกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยข้ อ 4
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามข้ อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึง่ เห็นว่ากรรมการทัง้ 6 ท่านที่เสนอให้ แต่งตังเป็
้ นกรรมการ มีคณ
ุ สมบัติ เหมาะสม มี ความรู้
ความสามารถ และมีประ สบการณ์ที่ หลากหลายเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เห็นควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังนางสาวิ
้
ตรี รมยะรูป นายยูอิชิ ฮอนด้ า นายวิพล วรเสาหฤท นางสาวชลลดา โสภณพนิช กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึง่ และเสนอแต่งตังนายโคจิ
้
อิชิบะ เข้ าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
และเสนอแต่งตังนายเวทิ
้
ศ อัศวมังคละ เข้ าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งอยู่
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
รายละเอียดประกอบวาระ: พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 กาหนดให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณากลัน่ กรองค่า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดย
ได้ พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการ
ขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท และเห็นควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้ านเจ็ดแสนบาท) ซึง่ มีจานวนเท่ากับปี
ที่ผา่ นมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
กรรมการบริ ษัทไม่ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน
2) ค่าเบี ้ยประชุมในฐานะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทจ่ายเบี ้ยประชุมให้ กบั กรรมการบริ ษัท ทุกท่านเมื่อมีการประชุมในอั ตรา 40,000 บาท/ คน ประธานกรรมการ
ได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า
3) ค่าเบี ้ยประชุมในฐานะคณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษัทจ่ายเบี ้ยประชุมสาหรับกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมแต่ละครัง้ ในอัตรา 40,000 บาท/ คน ประธานที่ประชุมได้ รับ
ค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า
4) ค่าบาเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยอยูภ่ ายใต้ กรอบ งบประมาณค่าตอบแทนรวม ที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
5) ค่าตอบแทนอื่นๆ
กรรมการบริ ษัทไม่ได้ รับค่าตอบแทนอื่นๆ
ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท ไม่ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ระบุ ในข้ อ 1 – 4 โดยใน
ปี 2560 มีคา่ ตอบแทนกรรมการ ที่จ่ายจริ ง จานวน 14,625,000 บาท (สิบสีล่ ้ านหกแสนสองหมื่นห้ าพันบาท ) โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 หน้ า 69
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมก ารบริ ษัทได้ พิจารณาตามข้ อเสนอของคณะกรร มการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้ านเจ็ดแสนบาท)
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
รายละเอียดประกอบวาระ: พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 50 กาหนดให้ พิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญประจาปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้ าใจ
และประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชานาญในวิชาชีพ ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของผู้สอบ
บัญชี และเห็นควรเสนอให้ แต่งตัง้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย สาหรับปี 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
รายชื่อ
1. นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
2. ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ
3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
4. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4301
4800
3356
6638

ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นปี ที่
2
1
2
2

อนึง่ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรื อ ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
สาหรับค่า สอบบัญชี ประจาปี 2561 เป็ นเงิน 1,880,000 บาท (หนึง่ ล้ านแปด แสนแปดหมื่น บาท) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.44
จากค่าตอบแทนที่ได้ รับในปี 2560
รายการ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)

2561 (บาท)
1,880,000
2,470,000

2560 (บาท)
1,800,000
2,400,000

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

+80,000
+70,000

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

+4.44
+2.92

หมายเหตุ : ค่าบริ การอื่นหมายรวมถึง ค่าตอบแทนในการตรวจสอ บสถานะการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง
และค่าสอบทานการคานวณมูลค่าบริ ษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ พิจารณา
กลัน่ กรองคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเ ห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คือ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรื อ ดร.เกียรตินิยม
คุณติสขุ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรื อ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3356 และ/
หรื อ ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6638 จาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา
จากัด คนใดคนหนึง่ เ ป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1,880,000 บาท
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มีนาคม 2561

ประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 15

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น หากท่านไม่สามารถเข้ าร่วม
ประชุมได้ ด้วยตนเอง โปรดแต่งตังบุ
้ คคลอื่นห รื อกรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นตัวแทน ผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียด ข้ อมูล กรรมการ
อิสระที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ ปรากฏตามสิง่ ที่
ส่งมาด้ วยข้ อ 7
บริ ษัทได้ แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย ข้ อ 8 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึง่ กรอกรายละเอียดพร้ อมลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมแนบหลักฐานประกอบ และส่ ง
หนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่ วงหน้ าก่ อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้ จัดซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ มาเพื่ออานวย
ความสะดวกด้ วยแล้ ว (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)
เลขานุการบริ ษัท
โดยคาสัง่ คณะกรรมการ
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2777 8846 โทรสาร: 0 2777 8680
หมายเหตุ : บริ ษัทได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ฉบับนี ้ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
www.bangkoklife.com
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (1/17)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม 9.10 น.
เลขานุการบริ ษัท กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และผู้ร่วมสังเกตการณ์
ประชุมและการนับคะแนน ตลอดจน ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการเปิ ดคลิปเสียง มี
รายละเอียดดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายศิริ การเจริ ญดี

2. นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
3. นางคมคาย ธูสรานนท์
4. นายประพันธ์ อัศวอารี
5. นายดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
6. นางรัชนี นพเมือง
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวิตรี รมยะรูป
นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
นางสาวพจณี คงคาลัย
นายคาซึฮิเดะ โทดะ
นายยูอิชิ ฮอนด้ า

12. นายมาซาฮิโระ เคโนะ
13. นางประไพวรรณ ลิมทรง
14. นายวิพล วรเสาหฤท

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการลงทุน/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ด/ี
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการลงทุน/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/ กรรมการผู้จดั การใหญ่
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (2/17)
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเรื องศักดิ์ ปั ญญาบดีกลุ
นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล
นางสาวจารุวรรณ ลิ ้มคุณธรรมโม
นางอรนุช สาราญฤทธิ์
นายคมศร ชลสุวรรณวัฒน์
นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ฝัน้

ผู้ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมและการนับคะแนน
1. นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร
2. นายปวริ ศร์ ฟุ้งเฟื่ องวงศ์
3. นางสาวจิตต์ สาวิตต์กลุ

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายการลงทุน
และเลขานุการบริ ษัท
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายการตลาด
ผู้อานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการอาวุโส สายประกันชีวิต
ผู้อานวยการอาวุโส สานักกฎหมาย
ผู้อานวยการ สานักกากับการปฏิบตั ิงาน

ที่ปรึกษากฎหมาย
สานักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย
สานักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย

คาชีแ้ จงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุม
1. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ซกั ถามก่อน แล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนันๆ
้ กรณีที่ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการซักถามก่อนหรื อแสดง
ความเห็น ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยกมือและแจ้ งชื่อ นามสกุล ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ แจ้ งชื่อผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ ที่ประชุม
ทราบด้ วยทุกครัง้
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหาก
3. การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรื อไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื อมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกาเครื่ องหมายถูกลงในช่องไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง จากนันจะมี
้ เจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ ว ยและงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและถือว่า
คะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ ทังนี
้ ้ หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความเห็นเป็ นอย่าง
อื่นให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. สาหรับวาระการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ทังในกรณี
้
ที่ผ้ ถู ือ
หุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกาเครื่ องหมายถูกลงในช่องเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง จากนันจะมี
้
เจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงเป็ นจานวนเท่าใด สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ รับบัตรลงมติตงแต่
ั ้ ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผ้ ถู ือ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (3/17)
หุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ มติดงั กล่าวจะสอดคล้ องกับมติที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าว
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้ าจอเพื่อแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
สาหรับกรณีที่มี “บัตรเสีย” บริ ษัทจะพิจารณาว่าเป็ นการ “งดออกเสียง”
นอกจาก นี ้บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยแจ้ งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศบนเว็ปไซต์ของบริ ษัท ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ อง หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากประธานกรรมการบริ ษัทลาออก และยังไม่มีการแต่งตังประธานกรรมการ
้
อีกทังบริ
้ ษัทไม่มีรองประธาน
กรรมการ ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 48. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ซึง่ ที่ประชุมเลือกให้ นางสาวพจณี คงคาลัย ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุมและเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระโดย สรุปจานวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง มีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
รวมทังสิ
้ ้น

81 ราย นับจานวนหุ้นได้
379,004,144
590 ราย นับจานวนหุ้นได้
708,433,184
671 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 1,087,437,328

หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 63.7134 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
1,706,765,060 หุ้น จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 โดยบริ ษัทได้ จั ดส่งสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559

- 12 -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (4/17)
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,151,302,639 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี
2559 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายได้ จากการขายปี 2559 บริ ษัทมีผลงานเบี ้ยรับรวม 43,333 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 3.4% ผลสืบเนื่องจาก
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสภาวะอัตราดอกเบี ้ยที่ต่า ประกอบกับบริ ษัทได้ มีการปรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์โดยลดการขายผลิตภัณฑ์ที่มี
กาไรต่าและเพิ่มผลิตภัณฑ์เน้ นด้ าน ความคุ้มครองเพิ่มมากขึ ้น เพื่อสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวสอดคล้ องกับกลยุทธ์ที่
บริ ษัทได้ วางไว้ โดยมีเบี ้ยปี แรกรวมทังหมดมี
้
จานวน 11,149 ล้ านบาท เติบโตลดลง 18.2% ในกรณีที่ไม่รวมเบี ้ยชาระครัง้ เดียวมีเบี ้ย
รับ 6,536 ล้ านบาท มีอตั ราเติบโตลดลง 28% และมีเบี ้ยชาระครัง้ เดียวจานวน 4,613 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 1.5% ด้ านเบี ้ย
รับปี ต่อมีจานวน 32,183 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเติบโตเพิ่มขึ ้น 3.1% และมีอตั ราการเก็บเบี ้ยที่ 80%
เบี ้ยประกันรับรวมส่วนใหญ่มาจากช่องทางธนาคารคิดเป็ นสัดส่วน 62.0% ช่องทางตัวแทนและช่องท างอื่นๆ มีสดั ส่วน
35% และ 3% ตามลาดับ
ในด้ านส่วนแบ่งตลาด ปี 2559 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งตลาดของเบี ้ยรับปี แรกที่ 6.9% ซึง่ อยูใ่ นอันดับที่ 6 ของธุรกิจ ส่วนเบี ้ยรับ
ปี ต่อมีสว่ นแบ่งตลาด 7.9% อยูใ่ นอันดับที่ 6 และเบี ้ยประกันภัยรับรวมที่ 7.6% อยูใ่ นอันดับที่ 6 ของธุรกิจ เช่นกัน
ในด้ านค่าใช้ จ่ายปี 2559 ภาพรวมค่าใช้ จ่ายบริ ษัทสามารถบริ หารค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จานวนเงินสารอง
ประกันชีวิตที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจานวน 26,104 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้ า 12.6% เมื่อเทียบเงินสารองต่อเบี ้ยรับสุทธิคิดเป็ น
61.4% ของเบี ้ยรับสุท ธิ ลดลงจากปี 2558 ที่มีสดั ส่วนที่ 67.6% สาเหตุมาจากอัตราดอกเบี ้ยที่ปรับตัวสูงขึ ้นทาให้ ภาระเงินสารอง
น้ อยลง นอกจากนี ้แบบประกันใหม่สว่ นใหญ่เป็ นแบบที่มีภาระเงินสารองต่ากว่าปี ก่อนหน้ าอีกด้ วย
สาหรับค่าใช้ จ่ายสินไหมและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ มีจานวนทังสิ
้ ้น 17,772 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 15.5% จากปี ก่อน
หน้ า ซึง่ เมื่อเทียบค่าใช้ จ่ายนี ้กับเบี ้ยรับสุทธิคิดเป็ น 41.8% ของเบี ้ยรับสุทธิ สูงกว่าปี ก่อนหน้ าที่มีคา่ ใช้ จ่าย 34.8% ของเบี ้ยรับสุทธิ โดย
อัตราส่วนที่สงู ขึ ้น ปั จจัยหลักมาจากผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ 16,528 ล้ านบาท เพิ่ มขึ ้น 16.8% ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของกรมธรรม์ที่ครบกาหนดที่สงู ขึ ้นมากกว่า 30% และมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่สงู ขึ ้นกว่า 15%
ทางด้ านค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของบริ ษัทปี 2559 มีจานวน 1,869 ล้ านบาท ลดลง 2.4% เป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
การบริ หารค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เมื่อพิจารณาค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่อเบี ้ยประกันรับสุทธิเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี
2558 จาก 4.3% เป็ น 4.4% แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมในปี 2559 บริ ษัทมีอตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายดาเนินงานต่ากว่าค่าเฉลีย่
อุตสาหกรรมอยู่
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บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 282,359 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 13.1% โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นสินทรัพย์ลงทุน
จานวน 272,382 ล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนอยูท่ ี่ประมาณ 96.5% ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากการเติบโตของเงินสารองในปี 2559
ด้ านสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทยังคงให้ น ้าหนักกับเงินลงทุนในตราสารหนี ้ ทังจากภาครั
้
ฐ และเอกชนที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือสูง โดยในปี 2559 สัดส่วนของตราสารหนี ้จากภาครัฐลดลงและมีการเพิ่มสัดส่วนใน REIT และตราสารหนี ้เอกชน
เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น
รายได้ จากการลง ทุนในปี 2559 เพิ่มขึ ้นจาก 11,351 ล้ านบาท เป็ น 13,345 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ ้น
17.6% โดยรายได้ จากการลงทุนประกอบด้ วยรายได้ จากดอกเบี ้ยจานวน 9,561 ล้ านบาท เติบโต 5.6% ในขณะที่รายได้ กาไรจากการ
ซื ้อและขายหลักทรัพย์มีจานวน 2,328 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 97.3% และผลตอบแทนจากเงินปั นผลจานวน 1,455 ล้ านบาท เติบโต
เพิ่มขึ ้น 30.6% โดยสรุปอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในภาพรวมของบริ ษัทอยูท่ ี่ 5.20%
กาไรสุทธิของบริ ษัทปี 2559 มีจานวน 5,122 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วจานวน 1,009 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นสูงถึง
24.5% และมีกาไรต่อหุ้นอยูท่ ี่ 3 บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ที่มีกาไรต่อหุ้นที่ 2.42 บาท
ในแง่ของมูลค่าของบริ ษัทและมูลค่าของธุรกิจใหม่ในปี 2559 บริ ษัทยังคงพัฒนาความสามารถในการทากาไร และมูลค่า
ของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมลู ค่า EV เท่ากับ 54,958 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 7.3% คิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้น 32.22 บาท ในส่วน
ของ Value of New Business มีมลู ค่าเท่ากับ 1,543 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 7.1% คิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้น 0.90 บาท
ทางด้ าน CAR ณ สิ ้นปี 2559 มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยูท่ ี่ 252% สูงกว่าเกณฑ์ที่ สานักงาน คปภ .
กาหนดไว้ ที่ 140%
ในปี 2559 บริ ษัทมีการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์องค์กรอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา โดยเน้ นย ้าจุดเด่นที่แตกต่าง
จากบริ ษัทอื่นๆ ในการเป็ นผู้นาด้ านการวางแผนการเงินรอบด้ านที่มงุ่ เน้ นการสร้ างฐานะและหลักประกันเพื่อชีวิตที่มนั่ คง
และมี
ความสุขมากกว่าให้ กบั ครอบครัวคนไทย พร้ อมทังให้
้ ความรู้เกี่ยวกับแผนคุ้มครองสุขภาพ ผ่านแนวคิด BLA Health Plan “เพราะ
ความสุข เริ่ มต้ นจากสุขภาพที่ดี ” ผ่านการจัดกิจกรรม งานเสวนา และสือ่ social network ต่างๆ รวมถึงผ่านเครื อข่ายตัวแทนประกัน
ชีวิตและที่ปรึกษาทา งการเงิน ที่บริ ษัทได้ มงุ่ เน้ นการพัฒนาความรู้และคุณภาพการให้ บริ การของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
ทางการเงินของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกระดับตัวแทนในการก้ าวสูก่ ารเป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ บริ การในการวางแผน
การเงินรอบด้ านแก่ลกู ค้ าทัว่ ประเทศ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจานวนกว่าพันคน พร้ อมให้
คาแนะนาด้ านการวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร
ในด้ านระบบการดาเนินงานและการจัดการ บริ ษัทมุง่ มัน่ ต่อการสร้ างสรรค์งานบริ การภายใต้ ระบบการบริ หารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง เพื่อใ ห้ การบริ การได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานถูกต้ องสมบูรณ์และสะดวกรวดเร็ วทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ เล็งเห็นความสาคัญของความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศที่มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทใน
ยุคดิจิตอล โดยบริ ษัทเป็ นบริ ษัทแรกที่ได้ รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรื อ การรับรองมาตรฐานการจัดการ
ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management systems (ISMS)) จากบริ ษัท บูโรเวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่
(ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลที่มงุ่ เน้ นด้ านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยให้ กบั ระบบสารสนเทศขององค์กร เน้ นการ
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จัดการข้ อมูลที่สาคัญ และใช้ เป็ นมาตรฐานอ้ างอิงเพื่อเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างความมัน่ คงปลอดภัยให้ กบั ระบบสารสนเทศของ
องค์กรอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ ธุรกิจดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้ านบริ การ บริ ษัทได้ มงุ่ เน้ นการพัฒนาระบบอิ เล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ อาทิเช่น
E-service บน Website การออกกรมธรรม์ electronic และบริ การชาระเงินต่างผ่านบริ การ Online Payment ทังนี
้ ้เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าที่นิยมใช้ บริ การผ่านระบบ Online ซึง่ สามารถรับบริ การได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา รวมถึงเป็ นการรองรับเทรน ด์ดิจิตอลที่
เกิดขึ ้น ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย บริ ษัทมุง่ เน้ นการขยายช่องทางการขายให้ ตรงกับ Lifestyles ที่เปลีย่ นไปของลูกค้ า และได้ เปิ ด
ช่องทางการขายใหม่ผา่ นทาง Online และทาการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นาเสนอขายผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ โดยใน
อนาคตบริ ษัทจะนาเสนอแบบประกันชีวิตอื่นๆ แยกตามกลุม่ เป้าหมายผ่านทางช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ ้น
นอกจากที่บริ ษัทมุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กบั องค์กรแล้ ว บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการ
เสริ มสร้ างชีวิตที่มีความสุข ซึง่ ในปี 2559 ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ สนับสนุนกิจกรรม ด้ วยโครงการเพื่อสังคมและสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ครอบคลุมทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่ การให้ ความรู้ด้านวางแผนการเงิน การส่งเสริ มสุขภาพและกีฬา การสนับสนุนการศึกษา การดูแลสุขภาพ
ผู้สงู อายุ การส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย และการดูแลด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดทังปี
้ เพื่อชีวิตที่มี
ความสุขรอบด้ านของทุกคนในสังคมไทย
สาหรับแนวทางในการดาเนินธุรกิจในปี 2560 บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะปรับรากฐานต่างๆ เพื่อการเติบโตที่ยงั่ ยืน โดยได้ มี
เป้าหมายการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยปี แรกไม่ต่ากว่า 17% ด้ วยกลยุทธ์ในแต่ละช่องทางดังนี ้ ช่องทางธนาคารบริ ษัทจะทาการบริ หาร
พอร์ ทสินค้ าให้ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น และเน้ นการขายสินค้ าด้ านความคุ้มครองและด้ านสุขภาพเพิ่มมากขึ ้น ตามแนวโน้ มของคน
ที่มีอายุที่ยืนยาวและการดูแลสุขภาพ ช่องทางตัวแทนบริ ษัทจะเน้ นการสร้ างตัวแทนให้ เพิ่มมากขึ ้นไปพร้ อมๆ กับก ารสร้ างเสริ มด้ าน
คุณภาพ นอกจากนี ้จะทาการยกระดับตัวแทนให้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตอบสนองแนวโน้ มลูกค้ าที่มองหาการลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ ้น และช่องทางการขายตรงบริ ษัทจะใช้ ประโยชน์จากแนวโน้ มของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาสูโ่ ลกดิจิตอลอย่าง
Fintech หรื อ Insure tech มาใช้ ในด้ านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย การบริ การและการบริ หารให้ เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด นอกจากนี ้ก็จะทาในด้ านของ offline อย่างการเข้ าหาลูกค้ าโดยตรงและการขายผ่านองค์หรื อนายหน้ าต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ยอดขายอีกทางหนึง่ ด้ วย
บริ ษัทมุง่ ตอกย ้าภา พลักษณ์การเสริ มสร้ างความมัน่ คงทางการเงินให้ ประชาชน เพื่อรับมือกับความเปลีย่ นแปลงในทุก
ช่วงชีวิต ผ่านการวางแผนการเงินรอบด้ าน เน้ นแผนการตลาดแบบรุก พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภค เปิ ด
ตลาดใหม่ สร้ างบุคลากรและตัวแทนคุณภาพเพื่อขยายฐานลูกค้ าและร องรับเติบโตในปี 60 ไปพร้ อมๆ กับการสร้ างสัมพันธ์ที่ดีกบั
พันธมิตร คูค่ ้ า เพื่อให้ เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้ วย 3 แนวทางหลักๆ ที่เราจะมุง่ สูอ่ นาคต ได้ แก่ การสร้ างรากฐานที่มนั่ คงรองรับการ
เติบโตในอนาคต การดึงศักยภาพบุคลากรและตัวแทนเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเต็มประ สิทธิภาพ และผลักดันการพัฒนาด้ านธุรกิจ
ประกันภัยผ่านดิจิตอลเพื่อยกระดับการดาเนินงานและการบริ การ สูผ่ ้ นู าการวางแผนการเงินรอบด้ าน โดยที่มีการจัดการองค์กรบริ ษัท
ยังคงให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสีย่ ง ด้ วยระบบการบริ หารความเสีย่ งทัว่ ทังองค์
้ กร (Enterprise Risk Management :ERM)
และมีความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในองค์กรโดยได้ มีการกาหนดเป็ นนโยบายหลักขององค์กรในการต่อต้ านการทุจริ ต
คอรัปชัน่ ทุกรูปแบบทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ มีการกาหนดแนวปฏิบตั ิในหลายเรื่ อง
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทุกคน
รับทราบและตระหนักถึงภาระหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ เป็ นอย่างดี และมีความมุง่ มัน่ ที่จะไม่กระทา
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (7/17)
การใดๆ ที่เข้ าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อติดสินบนเจ้ าพนักงาน เพื่อจูงใจให้ กระทาหรื อไม่กระทาการอันใด ๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมายทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริ ต จากโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) มาตังแต่
้ ปี 2557
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
(คุณนิรุตติ์ เจริ ญสุข)

ได้ กล่าวขอบคุณคุณวิพล วร เสาหฤท ที่นาเสนอข้ อมูลของบริ ษัทได้ อย่างละเอียด
พร้ อมทังสอบถามว่
้
า เพราะเหตุใดข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ยงั
ไม่ได้ มีการ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริ ษัท

เลขานุการบริ ษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแจ้ งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ จะตรวจสอบข้ อมูลกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครัง้

ผู้ถือหุ้น
(คุณนิรุตติ์ เจริ ญสุข)

เห็นด้ วยกับการที่บริ ษัทจะมุง่ เน้ นให้ ตวั แทนเข้ าใจสินค้ าอย่างละเอียด พร้ อมทัง้
เสนอแนะให้ บริ ษัท เพิ่มการเข้ าถึงลูกค้ าให้ มากขึ ้น เช่น การตังบู
้ ทในห้ างสรรพสินค้ า
และการสือ่ สารผ่าน Line ซึง่ เป็ นการให้ ข้อมูลกับบุคคลหลายกลุม่ ถึงแม้ วา่ บุคคลนัน้
จะยังไม่ได้ เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทก็ตาม
นอกจากนี ้ต้ องการให้ บริ ษัทใช้ จดุ แข็งจากการมีช่องทางการขายทังผ่
้ านธนาคารและ
ตัวแทนให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ เนื่องด้ วยในสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั การขายผ่าน
ช่องทางธนาคารจะมีความยาก เป็ นผลให้ เบี ้ยรับลดลง แต่ในขณะเดียวกันบริ ษัทยังมี
ช่องทางตัวแทนที่ดี จึงอยากที่จะให้ บริ ษัทพัฒนาช่องทางตัวแทนให้ มีความแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ ้น รวมทังฝากให้
้
ทางฝ่ ายบริ หารดูในเรื่ องการพัฒนาช่องทางการขายให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้สอบถามถึงแนวโน้ มการเติบโตในอนาคตของ
บริ ษัท ว่าจะสามารถขึ ้นไปอยูใ่ นอันดับ 3 ได้ หรื อไม่

กรรมการผู้จดั การใหญ่
(คุณวิพล วรเสาหฤท)

มติท่ ีประชุม

บริ ษัทกาลังอยูใ่ นช่วงการวางรากฐานเพื่อสร้ างตัวแทนที่มีคณ
ุ ภาพ และพัฒนา
คุณภาพการบริ การลูกค้ า ส่วนแนวโน้ มผลประกอบการในอนาคต บริ ษัทกาลังป รับ
สัดส่วนสมดุลของผลิตภัณฑ์ระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้ มีโครงสร้ าง
พื ้นฐานที่แข็งแรงและสมดุล ด้ วยการเพิ่มสัดส่วนสินค้ าระยะยาวให้ มากขึ ้น ซึง่ คาดว่า
ในปี นี ้รายได้ เบี ้ยประกันจะมีการเติบโตทีส่ มดุลเหมาะสมยิ่งขึ ้น เพื่อเป็ นบริ ษัทที่มนั่ คง
ในระยะยาว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (8/17)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุนทร อรุณานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อ พิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้
ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ ตรวจสอบ
และลงนามรับรองแล้ ว โดยได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข สาหรับรายละเอียดของงบการเงิน ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินหน้ า 182 ถึง 207 ของรายงานประจาปี ของบริ ษัท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและลงมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติท่ ปี ระชุม

ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท และนางนงลักษณ์ พุม่
น้ อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ ตรวจสอบและลงนาม
รับรองแล้ ว โดยได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,151,134,539 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
- ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- งดออกเสียง
168,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2559
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด มาตรา 116 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 56
ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้ เป็ นทุนสารองจนกว่าจะมีทนุ สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีทนุ สารองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วจึงไม่จาเป็ นต้ องตังส
้ ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2559 นี ้
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี โดย คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.43 บาท โดยให้ จ่ายจากกาไรสะสม ซึง่ เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 25 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลระหว่างกาลทังสิ
้ ้น 546 ล้ านบาท ดังนันบริ
้ ษัทจะจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 1,280 ล้ านบาท โดยกาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิ
รับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวัน ศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทังนี
้ ้การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะกระทาได้ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและลงมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2559
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (9/17)
ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผล
การดาเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท โดยให้ จ่ายจากกาไรสะส ม ซึง่ เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 25
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท
รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลระหว่างกาลทังสิ
้ ้น 546 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็ นเงิน
จานวนทังสิ
้ ้น 1,280 ล้ านบาท โดยกาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดย
จะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ปี ระชุม

-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,151,302,639 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ศิริ การเจริ ญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 24 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ต้ องให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 หรื อจานวน
ที่ใกล้ ที่สดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยในปี นี ้กรรมการที่ออกจากตาแหน่งมี 4 ท่าน คือ
1)
2)

นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
รศ. ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย

3)

นายประพันธ์ อัศวอารี

4)

นางประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ

เพื่อเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริ ษัทได้ ประกาศบนเว็ปไซต์ของบริ ษัท เพื่อเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุ คคล เพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล ใด
เพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ ดาเนินการ สรรหา และเห็นว่า
กรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และมีประสบการณ์ รวมทังผลการ
้
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งกรรมการ และกรรมการชุด
ย่อยของบริ ษัทในระยะที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (10/17)
1)
2)

นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
รศ. ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย

3)

นายประพันธ์ อัศวอารี

4)

นางประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ

กลับเข้ าดารงตาแหน่งสืบต่ออีกวาระหนึง่
ประธานฯ ชี ้แจงที่ประชุมว่า สาหรับวาระการแต่งตังกรรมการ
้
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ าร่วมประชุม ทังในกรณี
้
ที่ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี ้
อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ ผู้ถือหุ้น
(คุณจิตต์ สาวิตต์กลุ )

ให้ ข้อสังเกตแก่ผ้ ถู ือหุ้นว่า คุณประพันธ์ อัศวอารี ซึง่ ได้ รับการเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
บริ ษัทฯ สืบต่ออีกหนึง่ วาระนัน้ มีสถิติการเขาร่วมประชุมในปี 2559 ไม่ถึงร้ อยละ 50
จึง ได้ ทาการสอบถามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ามีการ
พิจารณาถึงประเด็นนี ้อย่างไร

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
(ดร. ศิริ การเจริ ญดี)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาถึง ผลการปฏิบตั ิงานทัง้
ในระหว่างการประชุมและนอกเวลาการประชุม โดยคุณประพันธ์ อัศวอารี มีภารกิจ
ต้ องเดินทาง ไปต่างประ เทศบ่อยครัง้ จึงทาให้ ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม ได้ แต่
อย่างไรก็ตาม คุณประพันธ์ จะมีการให้ ความเห็นต่อวาระการประชุมต่างๆ ให้ กบั ผู้
ที่เกี่ยวข้ องล่วงหน้ าอยูเ่ สมอ ซึง่ ถือว่าไม่ได้ ละเลยในการปฏิบตั ิหน้ าที่แต่อย่างใด อีก
ทังในฐานะ
้
ประธานคณะ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง ก็มี ผลงานที่เป็ นไปตาม
แผนงาน ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีความเห็น เพื่อเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อ ให้ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ สืบต่ออีก
หนึง่ วาระ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตังกรรมการ
้
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (11/17)
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,077,129,829 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.1189
- ไม่เห็นด้ วย
9,574,964 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.8811
- งดออกเสียง
126,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
รศ. ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,071,515,185 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.5478
- ไม่เห็นด้ วย
4,867,767 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.4522
- งดออกเสียง
81,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นายประพันธ์ อัศวอารี กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
864,667,737 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
79.5803
- ไม่เห็นด้ วย
221,867,556 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
20.4197
- งดออกเสียง
149,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้
นางประไพวรรณ ลิมทรง กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,086,089,446 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9359
- ไม่เห็นด้ วย
696,540 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0641
- งดออกเสียง
81,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ศิริ การเจริ ญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด มาตรา 90
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม
กับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัท สาหรับปี 2560
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (12/17)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาและเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้ านเจ็ดแสนบาท) ซึง่ เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
โดยให้ รายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบค่าต
อบแทน
กรรมการ ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ และค่าบาเหน็จ ทังนี
้ ้กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทจะไม่ได้ รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและลงมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสทิ ธิอ อกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,151,273,839 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9975
- ไม่เห็นด้ วย
6,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0005
- งดออกเสียง
22,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0020

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุนทร อรุณานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลง ว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 50 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีนนั ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้ าใจและประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชา นาญในวิชาชีพ ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของผู้สอบบัญชี และเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากเดิม คือ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีจาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด ซึง่ จะเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับปี 2560 ซึง่
ประกอบด้ วย BLA Insurance Broker Co.,LTD และ Bangkok Life Assurance (Cambodia) PLC. โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี
ดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
1. นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์
3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
4. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4301
3427
3356
6638
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ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นปี ที่
1
1
1
1

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (13/17)
โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ น เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทได้ และ
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัททาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทน อนึง่ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นเงิน 1,800,000 บาท (หนึง่ ล้ านแปดแสนบาท ) ซึง่ ลดลงร้ อยละ 25 จากจานวน
ค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2559
ทังนี
้ ้ได้ นาเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนอื่นๆ ซึง่ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด ได้ รับจากบริ ษัท เพื่อ
เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิด้วย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
(Mr. Basant Kumar Dugar)

ขอรายละเอียดในการพิจารณาเปลีย่ นผู้ตรวจสอบบัญชีเป็ นบริ ษัท ดีล้อยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด และสอบถามว่าบริ ษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชย
ยศ ที่ปรึกษา จากัดมีความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจของบริ ษัท ที่ประเทศ
กัมพูชาด้ วยหรื อไม่ รวมทังประเทศอื
้
่นในอาเซียน ถ้ าบริ ษัทจะมีการขยายธุรกิจไป
ยังประเทศอื่น และบริ ษัทมีแผนการที่จะขยายธุรกิจไปที่ประเทศอื่นๆ ใน AEC อีก
หรื อไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบ
(คุณสุนทร อรุณานนท์ชยั )

ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ ทาการคัดเลือกบริ ษัทตรวจสอบบัญชี จากบริ ษัท
ตรวจสอบบัญชีชนน
ั ้ า ของประเทศไทย โดยเปรี ยบเทียบใน 4 ด้ านด้ วยกัน คือ
ด้ านการดาเนินงาน ด้ านประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ด้ านผู้ชานาญการ และ
ด้ านค่าใช้ จ่าย ซึ่งจากการพิจารณา เห็นว่าบริ ษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่
ปรึกษา จากัด มีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ และมีผ้ ชู านาญการ
ในด้ านคณิตศาสตร์ ประกันภัยร่วมด้ วย รวมทังค่
้ าตรวจสอบบัญชีที่เสนอมานันมี
้
ความเหมาะสม

อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์
(คุณจิตต์ สาวิตต์กลุ )

มีข้อสังเกตในเรื่ อง การคานวณอัตราการเปลีย่ น แปลงค่าบริ การการตรวจสอบ
บัญชี ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหน้ าที่ 9 มีความผิดพลาด

เลขานุการบริ ษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

กล่าวขอบคุณ และจะระมัดระวังให้ มากขึ ้น
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (14/17)
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
(1) นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
(2) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์
(3) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
(4) ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทได้
และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่
ปรึกษา จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทน และมีมติอนุมติคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นเงิน 1,800,000
บาท (หนึง่ ล้ านแปดแสนบาท ) ซึง่ ลดลงร้ อยละ 25 จากจานวนค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิในปี 2559 ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
1,149,876,239 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
- ไม่เห็นด้ วย
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
- งดออกเสียง
1,426,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามและเสนอแนะเรื่ อง

ต่างๆ ดังนี ้
อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์
(คุณจิตต์ สาวิตต์กลุ )

เสนอให้ เพิ่มรายละเอียดแผนธุรกิจประจาปี 2560 – 2562 ในคาอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร (MD&A)

ประธานที่ประชุม
(คุณพจณี คงคาลัย)

ที่ประชุมรับทราบและจะนาไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้น
(คุณนิรุตติ์ เจริ ญสุข)

สอบถามเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี ้ยในอนาคต
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (15/17)
เลขานุการบริ ษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

การคาดการณ์การเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบี ้ยใน อนาคตเป็ นเรื่ องยาก และมี
ความไม่แน่นอนสูง ซึง่ คณะกรรมการของบริ ษัทมีนโยบายการลงทุนที่จะไม่เน้ น
การเก็งกาไรจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในอนาคต อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการของตลาดเงินตลาดทุนรวมทังภาวะแนวโน้
้
ม
เศรษฐกิจโลกในปั จจุบนั เชื่อว่า ในระยะยาวอัตราดอกเบี ้ยตราสารหนี ้มีแนวโน้ ม
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น

ผู้ถือหุ้น (คุณนิรุตติ์ เจริ ญสุข)

สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของ Thailand Future Fund ว่าจะมีตอ่ บ ริ ษัท
หรื อไม่ เนื่องจากมีแนวโน้ มว่าจะให้ ผลตอบแทนสูงถึง 7% - 8% และอาจเป็ น
ทางเลือกใหม่ของนักลงทุน

เลขานุการบริ ษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

Thailand Future Fund ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จะถูกรวมเข้ า
ไปอยูใ่ นกองทุน ทาให้ อตั ราผลตอบแทนยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามการ
ออก Thailand Future Fund น่าจะช่วยเพิ่มทางเลือกใหม่ในการลงทุนให้ แก่
บริ ษัท

กรรมการผู้จดั การใหญ่
(คุณวิพล วรเสาหฤท)

มีความเห็นว่า Thailand Future Fund อาจดึงความสนใจของลูกค้ าบริ ษัทไป
ส่วนหนึง่ แต่ คิดว่าไม่นา่ จะ มีผลกระทบมาก เนื่องจา กบริ ษัทมุง่ เน้ นในการขาย
สินค้ าที่ ให้ ความคุ้มครอง มากกว่าที่จะเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนหรื อออม
ทรัพย์ ซึง่ ส่วนที่จะได้ รับผลกระทบมากหน่อย น่าจะเป็ นในส่วนของกองทุน

ผู้รับมอบฉันทะ
คุณคมศักดิ์ ศิลปวิโรจน์
(จากคุณรุ่งอรุณ ศรี อรุโนภาส)

สอบถามถึงตารางมรณะใหม่ว่ าจะมีผลบังคับใช้ เมื่อใด และจะมีผลกระทบกับ
กรมธรรม์ที่มีอยูอ่ ย่างไร รวมทังผลกระทบต่
้
อเบี ้ยประกัน และสารองประกันชีวิต
ของบริ ษัท

กรรมการผู้จดั การใหญ่
(คุณวิพล วรเสาหฤท)

คาดการณ์วา่ ตารางมรณะใหม่จะมีผลบังคับใช้ ในครึ่งปี หลังของปี 2560 โดยจะ
มีผลต่อการกาหนดอัตราเ บี ้ยประกันของกรมธรรม์ที่จะออกขายใหม่ แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อกรมธรรม์ที่ทาการขายไปแล้ ว

ผู้ถือหุ้น
(คุณบุญศิริ อธิมติชยั กุล)

สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการกาหนดว่าผลิตภัณฑ์ใดจะสามารถชาระเบี ้ย
ประกันผ่านทางบัตรเครดิตได้
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (16/17)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
(คุณวิพล วรเสาหฤท)

การชาระค่าเบี ้ยประกันผ่านทางบัตรเครดิตนัน้ จะมีคา่ ธรรมเนียม เกิดขึ ้น ซึง่ จะ
ไปเพิ่มต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ โดยการพิจารณาจึงขึ ้นอยูก่ บั ต้ นทุนของสินค้ าด้ วย
อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทให้ ความสาคัญในเรื่ องการอานวยความสะดวกให้ กบั
ลูกค้ า จึงมีแผนการที่ จะปรับปรุงให้ มีผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าสามารถชาระเบี ้ย
ประกันผ่านทางบัตรเครดิตได้ ให้ ครอบคลุมยิ่งขึ ้น

ผู้ถือหุ้น
(คุณบุญศิริ อธิมติชยั กุล)

ขอให้ ชี ้แจงเกี่ยวกับการนับคะแนนตามมติที่ประชุม ซึง่ เห็นว่าในบางมติ จานวน
ผู้ออกเสียงจะเท่ากับ จานวนผู้ที่เห็นด้ วยกับจานวนผู้ที่ไม่เห็นด้ วย ในขณะที่บาง
มติ จานวนผู้ออกเสียงจะเท่ากับ จานวนผู้ที่เห็นด้ วย รวมกับจานวนผู้ที่ไม่เห็น
ด้ วยและจานวนผู้ที่งดออกเสียง

เลขานุการบริ ษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

เนื่องจากการนับคะแนนบางวาระนัน้ มติอนุมตั ิต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ในขณะที่บางวาระ มติ
อนุมตั ินนต้
ั ้ องเป็ นคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึง่ ทาให้ คะแนนของผู้ที่งดออกเสียงจะไม่ได้ ถกู นับรวม

อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์
(คุณจิตต์ สาวิตต์กลุ )

ขอเสนอให้ มีการแสดงตัวเลขของบัตรเสียสาหรับการประชุมในครัง้ ต่อไป

ประธานที่ประชุม
(คุณพจณี คงคาลัย)

ทางบริ ษัทจะนาไปพิจารณาและปรับใช้ ในการประชุมครัง้ ถัดไป

ผู้ถือหุ้น
(คุณอนันต์ พันธ์พิพฒ
ั ไพบูลย์)

ขอให้ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการยกระดับศักยภาพบุคลากร พร้ อมทัง้
ความเห็นในการเพิ่มตัวแทนที่ได้ ใบอนุญาตหลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP)
ซึง่ จะช่วยในเรื่ องการเพิ่มยอดขาย โดยเห็นได้ วา่ ในอุตสาหกรรมก็มงุ่ เน้ นในการ
เพิ่มบุคคลากรแทนที่ได้ ใบอนุญาตหลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP) เช่นกัน
ขอเสนอแนะในเรื่ องการให้ ความสะดวกในการชาระเงินของลูกค้ าที่ซื ้อกอ งทุน
ผ่านที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทว่าลูกค้ าไม่สามารถที่จะชาระผ่านบัตร
เครดิตได้ ซึง่ ต่างจากการซื ้อโดยตรงกับธนาคารซึง่ ชาระด้ วยบัตรเครดิตได้ ทาง
บริ ษัทมีความเห็นเรื่ องนี ้อย่างไร
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 (17/17)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
(คุณวิพล วรเสาหฤท)

การยกระดับศักยภาพบุคลากรตามแผนการนัน้ ไม่ได้ เน้ นเพียงตัวแทน แต่รวม
ไปถึงพนักงานทุกคนในบริ ษัทที่เป็ นส่วนสนับสนุนขององค์กร ในขณะที่ เกี่ยวกับ
Financial Advisor (FA) ซึง่ มีใบอนุญาต CFP หรื อ Single license อยูแ่ ล้ ว
มากกว่า 1,000 คน และมีแผนการที่จะเพิ่มจานวนให้ มากขึ ้นทังจากการพั
้
ฒนา
และผลักดันตัวแทนที่มีอยูใ่ ห้ ทาการสอบใบอนุญาต พร้ อมทัง้ การรับบุคลากร
ใหม่ให้ เข้ ามาเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริ ษัท
บริ ษัทให้ ความสาคัญในเรื่ องการอานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า จึงมีแผนการ
ที่จะปรับปรุงให้ มีผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าสามารถชาระเบี ้ยประกันผ่านท างบัตร
เครดิตให้ มากยิ่งขึ ้น

ประธานที่ประชุม
(คุณพจณี คงคาลัย)

ทางบริ ษัทเน้ นที่จะพัฒนาตัวแทนให้ เป็ นผู้นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ อย่าง
ถูกต้ องและลึกซึ ้ง เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้ คนไทยเห็นความสาคัญของการ
ทาประกันชีวิตให้ มากขึ ้น

ก่อนปิ ดการประชุม ประธานฯ แจ้ งที่ประชุมว่า ระหว่างการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นโดยมี
จานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองเพิ่มขึ ้นเป็ น 116 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 634 ราย รวมทังหมดเพิ
้
่มขึ ้นเป็ น 750 ราย นับ
จานวนหุ้นทังหมด
้
1,151,337,040 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.4573 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นให้ ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิ ดการประชุมเวลา 11.15 น.

(นางสาวพจณี คงคาลัย)
ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)
เลขานุการบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (1/12)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นางสาวิตรี รมยะรู ป
อายุ: 57 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: 19 ปี
การศึกษา
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร

MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
Economics, Barnard College, Columbia University, USA
ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17/2556
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
พ.ค. 2560 – ปั จจุบนั :
กรรมการลงทุน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2546 - ปั จจุบนั :
กรรมการบริ หาร บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2542 - ปั จจุบนั :
กรรมการ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
หน่ วยงานอื่นๆ (6 บริษัท)
2551 - ปั จจุบนั :
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ริ เวอร์ ไซด์ การ์ เด้ น มารี นา่ จากัด
2543 - ปั จจุบนั :
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท สุขมุ วิท ซิตี ้ จากัด
2552 - ปั จจุบนั :
กรรมการ บริ ษัท ซิตี ้เรี ยลตี ้ จากัด
2552 - ปั จจุบนั :
กรรมการ บริ ษัท เอเซีย อินดัสเตรี ยลพาร์ ค จากัด
2548 - ปั จจุบนั :
กรรมการ บริ ษัท ชาเตรี ยนโฮลดิ ้ง จากัด
2542 - ปั จจุบนั :
กรรมการ บริ ษัท เอเซียเสริ มกิจ จากัด
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการลงทุน*

8/8
13/13
8/12

*ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (2/12)
การถือหุ้นในบริษทั

ไม่มีการถือหุ้นทางตรง
การถือหุ้นทางอ้ อม 233,240 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0137 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
จานวนหุ้นไม่มีการเปลีย่ นแปลงจากวันที่ 30 สิงหาคม 2559

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (3/12)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายยูอิชิ ฮอนด้ า
อายุ: 47 ปี
สัญชาติ: ญี่ปนุ่
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: 3 ปี
การศึกษา
ปริ ญญาตรี

คณะพาณิชยศาสตร์ Doshisha University, ญี่ปนุ่

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2559 - ปั จจุบนั :
กรรมการบริ หาร บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั :
กรรมการ/ กรรมการบริ หารความสีย่ ง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
หน่ วยงานอื่นๆ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2558 - 2559:
CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
2552 – 2558:
Deputy General Manager, International Business, Nissay Asset Management Corporation
2545 – 2546:
Manager, China Dept., Tokyo, Nippon Life Insurance Compay
2541 – 2545:
Corporate Sales Planning & Product Development Office, To Nippon Life Insurance Compay
2539 – 2541:
Metro Politan Area Headquarter, Tokyo, Nippon Life Insurance Compay
2537 - 2539:
เริ่ มงานกับ Nippon Life Insurance Company, Kishiwada Branch
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม
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8/8
13/13
4/4
3/3
3/3

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (4/12)
ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (5/12)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายวิพล วรเสาหฤท
อายุ: 52 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: ได้ รับการแต่งตังวั
้ นที่ 1 มีนาคม 2560
การศึกษา
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Directors Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554
Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 14/2554
วิทยาการประกันภัยระดับสูง สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 2/2555
ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 17/2556
ผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ รุ่น 9/2559

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2560 – ปั จจุบนั :
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการลงทุน/ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/ กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2556 – 2560:
รองผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสูงสุด ลูกค้ าธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
2554 – 2556:
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
หน่ วยงานอื่นๆ
2560 – ปั จจุบนั :
2560 – ปั จจุบนั :
2560 – ปั จจุบนั :
2549 – 2554:
2538 – 2549:
2538 – 2538:
2529 – 2533:

กรรมการบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
กรรมการ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.
กรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย
General Sales Director บริ ษัท บีพี คาสตรอล (ประเทศไทย) จากัด
General Sales Director บริ ษัท ยูนิลเี วอร์ เทรดดิ ้ง จากัด
Brand Manager บริ ษัท แมสมาร์ เกตติ ้ง จากัด
Film Services Manager, Performa (Thailand) Co.,Ltd.
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (6/12)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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7/8
11/13
10/12
4/4

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

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (7/12)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นางสาวชลลดา โสภณพนิช
อายุ: 37 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: ได้ รับการแต่งตัง้ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
การศึกษา
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
หลักสูตร

บริ หารธุรกิจ Stanford University สหรัฐอเมริ กา
เศรษฐศาสตร์ University of Cambridge อังกฤษ
Chartered Financial Analyst (CFA),
Association of Investment Management and Research, USA

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2560 – ปั จจุบนั :
กรรมการ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั :
ผู้อานวยการ ฝ่ ายลงทุนตราสารทุน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
หน่ วยงานอื่นๆ
2553 - 2553:
2552 - 2552:
2549 - 2551:
2545 – 2547:

ที่ปรึกษาด้ านวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริ ษัท กรี นสปอต จากัด
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้ านโครงการและแผนงาน สานักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาด้ านกลยุทธ์ The Boston Consulting Group
เศรษฐกร สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

ได้ รับการแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นทางตรง 110,000 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0064 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ไม่มีการถือหุ้นทางอ้ อม
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (8/12)
ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (9/12)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายโคจิ อิชิบะ
อายุ: 48 ปี
สัญชาติ: ญี่ปนุ่
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมการ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
4)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการครัง้ แรก
การศึกษา
ปริ ญญาตรี
ประสบการณ์ ทางาน
เมษายน 2558
กรกฎาคม 2554
เมษายน 2549
เมษายน 2544
เมษายน 2542
เมษายน 2541
เมษายน 2539
เมษายน 2536

คณะกฎหมาย Doshisha University, 1993, ญี่ปนุ่
General Manager, Nippon Life Insurance Company, International Planning & Operations Dept.
Seconded to Reliance Life Insurance Company LTD. (India)
Deputy General Manager, Nippon Life Insurance Company, International Planning &
Operations Dept.
Seconded to Bangkok Life Assurance Ltd.(Thailand)
Manager, International Insurance Office
Manager, Asia Department
Tokyo Metropolitan Area Marketing Dept.
Joined Nippon Life Insurance Company, Umeda Work-Site Marketing Branch (Osaka)

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
- ไม่มี การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (10/12)
ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (11/12)
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายเวทิศ อัศวมังคละ
อายุ: 49 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่ งตัง้ : กรรมการ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการครัง้ แรก
การศึกษา
ปริ ญญาโท
หลักสูตร
ปริ ญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สหรัฐอเมริ กา
เนติบณ
ั ฑิต เนติบณ
ั ฑิตยสภา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559)
The Asian Financial Leaders Program (AFLP) (2560)
Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University (2559-2560)
กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การสูก่ ารแข่งขัน VUCA World 2.0 (2559)
Transformative Leadership Coach (2559)
PMAT 50th Anniversary International Conference on Building People Capability for
Organization Sustainability (2559)
Directors Certification Program (DCP) รุ่น 90/2550
TLCA Executive Development Program 2016 (2559)
TMA- INSEAD Certificate Program – Becoming a Strategic Global Leader 2016 (2559)
Leadership Energy Summit Asia 2016 – Thailand (LESA) (2559)
ความรู้พื ้นฐานสาหรับคณะกรรมการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ (2550)
Employee Retention Program (2555)
AML/CFT Forum เจ้ าหน้ าที่บริ หารระดับสูง (2556)
ผู้นาการเปลีย่ นแปลงและทุนองค์กรเพื่อธุรกิจยัง่ ยืน (2559)
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 (12/12)
ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2537 – ปั จจุบนั :
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2554 – ปั จจุบนั :
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สายทรัพยากรบุคคล
Executive Vice President, ผู้จดั การสายทรัพยากรบุคคล
Senior Vice President, ผู้จดั การสายทรัพยากรบุคคล
Senior Vice President, ผู้บริ หารแรงงานสัมพันธ์ สายทรัพยากรบุคคล
Senior Vice President, ปฏิบตั ิการทรัพยากรบุคคล สายทรัพยากรบุคคล
2541 – 2552:
Senior Vice President, วิเทศนิติ ฝ่ ายผู้จดั การใหญ่
Vice President, วิเทศนิติ ฝ่ ายผู้จดั การใหญ่
Assistant Vice President, ผู้เชี่ยวชาญ วิเทศนิติ ฝ่ ายผู้จดั การใหญ่
2534 – 2537:
บริ ษัทปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน), นิติกร สานักงานกฎหมาย
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
- ไม่มี การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 (1/2)
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การสรรหาคณะกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้ าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุติซงึ่ มีประสบการณ์จาก
หลากหลายธุรกิจ มีคณ
ุ ธรรมและจริยะธรรม มีทศั นคติที่ดีตอ่ อ งค์กร มีวฒ
ุ ิภาวะและความเป็ นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้ กบั งานของบริษทอย่าง
เพียงพอ
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษั ท แต่งตังให้
้ กรรมการจานวนหนึ่ง เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็ นอิสระ โดยมีสดั ส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และมี 1 ท่านที่มีความรู้ความเข้ าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเป็ นอย่างดีและเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท แต่งตังให้
้ กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้ าที่ ในการบริหารกิจกา รของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนดให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง และให้ คณะกรรมการบริหารแต่งตังพนั
้ กงานตาแหน่งผู้บริหาร จานวน 1 คน ทาหน้ าที่
เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท แต่งตังให้
้ กรรมการจา นวนหนึ่ง และผู้บริหารระดับสูง เป็ น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตังผู
้ ้ บริหารที่รับผิดชอบดูแล
งานด้ านบริหารความเสี่ยงเป็ นเลขานุการ เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ด้านการ
บริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทและหน่วยงานกากับดูแลของภาครัฐกาหนด
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตังให้
้ กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน โดยแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ น ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่พิจารณาสรรหาบุ คคลที่มี คณ
ุ สมบัติ เหมาะสมในการดารงตาแหน่ง และพิจารณาหลักเกณฑ์
และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สงู กว่า หรือเทียบเท่ารองผู้จดั การใหญ่ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตังตามแต่
้
กรณี ตามข้ อบังคับบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท แต่งตังให้
้ กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่ อทาหน้ าที่กากับดูแลกิจการให้ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้ างความเชื่อมัน่ และความ
มัน่ ใจแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ สอดคล้ องกับแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตังให้
้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เป็ นคณะกรรมการการลงทุน ไม่น้อยกว่าสามคน ผู้ซงึ่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อทาหน้ าที่ ดูแลรับผิดชอบ
การลงทุนของบริษัท โดยให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556
การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการ บริษัท แต่งตังให้
้ กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อหารือและกาหนดแนวทาง ขันตอน
้
วิธีการ
รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีมาตรฐาน มีความเป็ นธรรม และสามารถยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิได้ อย่างสม่าเสมอใน
อนาคต
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 (2/2)
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทได้ กาหนดนิยาม "กรรมการอิสระ " ให้ สอดคล้ องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรม การกากับตลาดทุน ที่ ทจ . 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี ้
1. มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นก รรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรือ ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชา ชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 (1/5)
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 21. ให้ บริษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้ อ 22. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย
ข้ อ 23. การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
23.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลาย
คนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนน
ที่มีอยู่ทงหมด
ั้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
23.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ผ้ เู ป็ นประธาน
ที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 24. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับสัดส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันใ
้ ห้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระในข้ อนี ้ อาจได้ รับเลือกตังกลั
้ บมาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ข้ อ 25. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
25.1 ตาย
25.2 ลาออก
25.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
25.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก ตามข้ อ 28
25.5 ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วั นที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึง่
ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ แก่นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 27. ภายใต้ ข้อบังคับ ข้ อ 28 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัดเข้ าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึง่ จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 (2/5)
ข้ อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจานวนผู้ถือ หุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้ อ 29. กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้ อ 30. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการด้ วยก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการ ซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
ข้ อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้ อยไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรร มการทั ง้ หมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิห น้ าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 32. ประธานกรรมการเป็ นผู้มีอานาจเรียกประชุม หรือสัง่ ให้ มีการเรียกประชุมคณะกรรมกา รได้ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้ นแต่ในกรณี
จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ คณะกรรมการแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นกรรมการผู้จดั การ โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
คณะกรรม การอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ แทน
คณะกรรมการก็ได้
ข้ อ 34. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการ เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรือเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบุ คคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 35. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียในสัญญาที่ทากับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้ นกู้เพิ่มขึ ้นหรือลดลงใ น
บริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข้ อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ สานักงานสาขา หรือจังหวัด
ใกล้ เคียง
ข้ อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึง่ ตามที่เห็นสมควร ให้ เป็ นคณะกรรมการบริหาร โดยให้ มีอา นาจหน้ าที่ควบคุมดูแล
กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
ให้ คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่ หรือหลายคน เป็ นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมี
หน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย
กรรมการบริหารมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนและบาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมการบริหารผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับนี ้ในฐานะกรรมการ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 (3/5)
ข้ อ 38. ให้ ประธานกรรมการบริหารเป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถ ปฏิบตั ิ หน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกร รมการบริหารเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน
กรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ ปฏิบตั ิ หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการซึง่ มาประชุม
คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดาเนินการใดๆ ตามอานาจหน้ าที่ดงั ที่กาหนดไว้ จะต้ องประกอบด้ วย
กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการบริหารทังหมด
้
จึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้ องได้ รับการออกเสียงไม่
น้ อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนเสียงที่เป็ นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั ้ กรรมการหนึง่ คนมีเสียงหนึง่ เสียง ถ้ าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้ เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ข้ อ 39. คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึง่ ให้ เป็ นค ณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ มีจานวน คุณสมบัติ หน้ าที่ความ
รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้ รับค่าตอบแท
นและบาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับนี ้ในฐานะ
กรรมการ
ข้ อ 40. ให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ประ ธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการซึง่ มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องได้ รับการออก
เสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนเสียงที่เป็ นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั ้ กรรมการหนึง่ คนมีเสียงหนึง่ เสียง ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 41. ให้ คณะกรรมการมีอานาจจัดตังส
้ านักงานสาขา หรือเลิกสานักงานสาขาของบริ ษัทได้
ข้ อ 42. อานาจกรรมการที่จะทานิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
ข้ อ 43. คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ /หรือการ
ทานิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้ อมทังก
้ าหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้
ข้ อ 44. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นห ลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ น
คราวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันอาจให้
้
ได้ รั บเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้ างบริษัทซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการในอั นที่จะได้ รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 (4/5)
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 45. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี)่ เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า ) คน ซึง่ หุ้น
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกปร ะชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วยในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่ ) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด)
วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม)
วัน
ข้ อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและจะต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามขอ งจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ ามาร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับ
ไป ถ้ าการป ระชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ร้องขอให้ นดั ประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 48. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึง่ มีหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้ องขอและที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนน
เสียงลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้ อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
49.1 ในกรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
49.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถื อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 (5/5)
(ค) การทา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภ าพเป็ นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้น
บุริมสิ ทธิชนิดแปรสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื ้อหุ้นทุกชนิด
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
ข้ อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
50.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
50.2 พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
50.3 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
50.4 เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
50.5 เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
50.6 กิจการอื่นๆ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 (1/3)
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถพิจารณามอบฉั นทะให้ บคุ คลอื่นหรื อจะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริ ษัทได้ จดั ส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. หรื อแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ กาหนดไว้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก . หรื อแบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึง่ แบบใดก็ได้ สาหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนัน้
สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้ โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ หรื อสามารถ Download ได้ ที่ Website : www.bangkoklife.com
1. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1.1 ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1.2 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้
ถูกต้ องครบถ้ วน
1.3 ผู้รับมอบฉันทะต้ องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
จะเข้ าประชุม
1.4 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้
2. การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ คือ
ดร. ศิริ การเจริญดี
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนน พระราม 9
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริ การ ไปรษณีย์
ธุรกิจ ตอบรับ และปิ ดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณีอากรมายัง
เลขานุการบริษัท
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 (2/3)
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรื อนามามอบต่อกรรมการ หรื อบุคคลที่กรรมการแต่งตังก่
้ อนเริ่ มการประชุม
เพื่อบริ ษัทจะสามารถดาเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้ องของเอกสารสาหรับการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น และเปิ ดรับลงทะเบียน
ตังแต่
้ เวลา 08.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121
รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุม ที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9)
ผู้เข้ าประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ ในการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่กรณี)
1. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ซงึ่ ปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยัง
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อหรื อชื่อสกุลให้
ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย โดยบริ ษัทจะไม่ขอเอกสาร หรื อหลักฐานอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
เพื่อเป็ นการกีดกัน หรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นในการเข้ าร่วมประชุม
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึง่ ซึง่ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ นและ
ผู้มอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
2. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1. เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
2. สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนซึง่ เป็ นผู้เข้ าประชุมมีอา นาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่
เป็ นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึง่ ซึง่ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ อง โดย
ผู้แทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
3. เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
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3. ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารในข้ อ 1. และข้ อ 2. มาใช้ บงั คับกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าประชุมซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย
หรื อซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ดังต่อไปนี ้
3.1 หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนันอาจจะเป็
้
นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตังอยู
้ ่
หรื อโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุ คคล ผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
3.2 เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาไทยจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาไทยแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ แู ทนนิติ
บุคคลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผล การลงคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้ าสูว่ าระการ
ประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
1.1 การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นอย่า งอื่น ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหาก
1.2 การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรื อไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้ นท่านใดคัดค้ าน หรื องดออก
เสียง โปรดยกมือขึ ้น
1.4 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริ ษัทจะนาการออกเสียงลงคะแนนตามที่
ผู้ถือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ลว่ งหน้ า ในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียน
เรี ยบร้ อยแล้ ว
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
2.1 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่บริ ษัทบันทึกไว้ ลว่ งหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ า ประชุม
ที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั ง้ กรรมการจะบันทึกทังคะแนนเสี
้
ยง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออก
เสียง รวมทังแจ้
้ งจานวนบัตรเสีย (ถ้ ามี)
2.3 ประธาน จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิ ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง รวมทังแจ้
้ งจานวนบัตรเสีย (ถ้ ามี)
และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละเท่าใด
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ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล: ดร. ศิริ การเจริญดี
อายุ: 69 ปี
สัญชาติ: ไทย
ตาแหน่ งในบริษัท:
ประธานกรรมการ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการลงทุน
ประธานประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ: 18 ปี (ได้ รับการแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 27 เมษายน 2542)
การศึกษา
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
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 หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550
Advanced Management Program, รุ่น ที่ 113/2538 Harvard Business School
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ปั จจุบนั :
ประธานกรรมการ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั :
ประธานกรรมการบริ หาร และประธานกรรมการลงทุน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2556 - 2559:
กรรมการลงทุน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั :
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2546 - 2559:
กรรมการบริ หาร บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2542 - ปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั :
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
2557 - ปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
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2557 - ปั จจุบนั :
2547 - ปั จจุบนั :
2543 - ปั จจุบนั :
2543 - 2560:

กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน บริ ษัท น ้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

หน่ วยงานอื่นๆ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2559 – ปั จจุบนั :
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง จากัด
2553 - ปั จจุบนั :
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
2552 - 2557:
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2552 - 2557:
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2546 - ปั จจุบนั :
คณะกรรมการจัดทาบันทึกข้ อตกลง และประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2546 - ปั จจุบนั :
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
บริ ษัท ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการลงทุน
คณะประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

8/8
13/13
3/3
12/12
1/1

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม

วาระที่มีส่วนได้ เสียในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ นี ้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริษัท โดยข้ อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้ วย 7 หรื อ แต่งตังบุ
้ คคลอื่นให้ เข้ าร่วมประชุม และ
ออกเสียงในที่ประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ใน 3 แบบดังนี ้
1. แบบ ก. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป)
2. แบบ ข. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว )
3. แบบ ค. (เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่ งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น )
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.................................................... .................................
วันที่ .............. เดือน ……........................... พ.ศ. …….............
(1) ข้ าพเจ้ า...................................................................... สัญชาติ................................ อยูบ่ ้ านเลขที่...........................
ถนน...................................ตาบล/แขวง…………......อาเภอ/เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .......................................................... ................................... อายุ ....................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.........................
ถนน....................................ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต......................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์.......... หรื อ
(2) ......................................................... ................................... อายุ ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่..........................
ถนน....................................ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต.......................... จังหวัด................. รหัสไปรษณีย์.......... หรื อ
(3) ............................................................................................. อายุ ..................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่..........................
ถนน....................................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด............... รหัสไปรษณีย์........... หรื อ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการป ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลือ่ นไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................……...............................ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................ )
ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…........................... )
ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..….......................... )
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่..................................................... ................................
วันที่ ................... เดือน ……......................... พ.ศ. …..............
(1) ข้ าพเจ้ า............................................................................. สัญชาติ............................ อยูบ่ ้ านเลขที่........................
ถนน...................................ตาบล/แขวง………………......อาเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม........................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ......................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ......................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ......................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ...................................................... ....................................... อายุ ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่..........................
ถนน.................................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............. หรื อ
(2) ............................................................................................ อายุ ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่..........................
ถนน.................................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต...................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............. หรื อ
(3) ............................................................................................. อายุ ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.........................
ถนน.................................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............ หรื อ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลือ่ น
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หน้ า 2 ของจานวน 4 หน้ า
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นางสาวิตรี รมยะรูป
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายยูอิชิ ฮอนด้ า
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายวิพล วรเสาหฤท
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายโคจิ อิชิบะ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายเวทิศ อัศวมังคละ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

\
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หน้ า 3 ของจานวน 4 หน้ า
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้ องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
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หน้ า 4 ของจานวน 4 หน้ า
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ ถือหุ้นของบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรื อจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง

เลือกตัง้ กรรมการ (ต่ อ)

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่................................................................................
วันที่ ................ เดือน ……....................... พ.ศ. ….............
(1) ข้ าพเจ้ า.............................................................................. สัญชาติ.............................. อยูบ่ ้ านเลขที.่ ..................
ถนน.....................................ตาบล/แขวง……………......อาเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ...........................................................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ......................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ......................................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ...................................................................................... อายุ ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............. หรื อ
(2) ....................................................................... ............... อายุ ...................ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์............ หรื อ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้ องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลือ่ นไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ.…………………..…..หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ .........................เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ ……………..…..…หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ......................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
............................................... เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หน้ า 2 ของจานวน 5 หน้ า
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นางสาวิตรี รมยะรูป
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายยูอิชิ ฮอนด้ า
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายวิพล วรเสาหฤท
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายโคจิ อิชิบะ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายเวทิศ อัศวมังคละ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หน้ า 3 ของจานวน 5 หน้ า
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…...............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
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หน้ า 4 ของจานวน 5 หน้ า
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้ องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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หน้ า 5 ของจานวน 5 หน้ า
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่ บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี ้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรื อจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง

เลือกตัง้ กรรมการ (ต่ อ)

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

- ถนนเพชรบุรี

ิ จากัด (มหาชน) ทีห
่ งั ้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
่ มายเลข 0 2777 8888
หมายเหตุ : สามารถสอบถามเส ้นทางทีต

่ ถานีเพชรบุรี ออกทางออกถนนอโศกดินแดง
- ลงทีส

ิ
2. เดินทางโดยรถไฟ้ฟ้ าใต้ดน

รถประจาทางสาย 137, 168,171, 517

- ถนนพระรามเก ้า

1. เดินทางโดยรถประจาทาง

การเดินทาง

ิ จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท กรุงเทพประก ันชีวต

่ ระชุม
่ สดงสถานทีป
แผนทีแ

่ ง่ มาด ้วย 9
สิง่ ทีส

