ื บอกกล่าวน ัดประชุมวิสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้
ครงที
ั 2/2557

ว ันศุกร์ท ี 12 ธ ันวาคม 2557
เวลา 13.30 น.

ั 7 สําน ักงานใหญ่ บริษ ัท กรุงเทพประก ันชวี ต
ณ ห้องประชุมชน
ิ จําก ัด (มหาชน)
ิ อ
ี เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
23/115-121 รอย ัลซต

สารบ ัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั 2/2557

สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 1/2557

หน้า

5

ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ! กีย
! วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น

12

เงือ
! นไข หลักเกณฑ์ และวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการเข ้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

14

! กรรมการอิสระทีเ! ป็ นผู ้รับมอบฉันทะ
รายชือ

17

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

19

แผนทีส
! ถานทีจ
! ัดประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น

27
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ที! BLA 47/2557
17 พฤศจิกายน 2557
เรือ
! ง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 2/2557

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 1/2557
2. ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ! กีย
! วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
3. เงือ
! นไข หลักเกณฑ์ และวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการเข ้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
! กรรมการอิสระทีเ! ป็ นผู ้รับมอบฉันทะ
4. รายชือ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
6. แผนทีส
! ถานทีจ
! ัดประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น
7. ซองบริการไปรษณียธ
์ รุ กิจตอบรับ

ด ้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) มีมติให ้เรียกประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 2/2557 ใน
ั 7 สําน ักงานใหญ่ บริษ ัท กรุงเทพประก ันชีวต
ว ันศุกร์ท ี 12 ธ ันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชน
ิ จําก ัด
(มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยัลซิตอ
ี เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื!อพิจารณา
เรือ
! งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั 1/2557
ว ัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได ้จัดประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 1/2557 เมือ
! วันพฤหัสบดีท ี! 25 กันยายน
2557 และได ้จัดทํารายงานการประชุมเผยแพร่ไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏ
ตามสิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต ้อง เห็นสมควรเสนอทีป
! ระชุมวิสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 2/2557 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 1/2557
ิ ธิออกเสียง
การลงมติ: วาระนีต
 ้องผ่านมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น ทีม
! าประชุมและมีสท
ลงคะแนน

วาระที 2

้ ท
ิ ธิใบสําค ัญแสดงสิทธิ
พิจารณาอนุม ัติจ ัดสรรหุน
้ เพือรองร ับการจ่ายปันผล และรองร ับการใชส
รวมถึงจ ัดสรรหุน
้ ทีเหลือจากการจ่ายปันผล
ว ัตถุป ระสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษั ท ครัง ที! 6/2557 ได ้มีมติเสนอทีป
! ระชุมวิสามัญ ผู ้ถือหุ ้น ครั ง ที!
2/2557 พิจารณาอนุ มั ตจ
ิ ัด สรรหุ ้นเพื!อรองรั บการจ่ายปั นผล และรองรั บการใช ้สิท ธิใบสําคัญ แสดงสิท ธิรวมถึง
จัดสรรหุ ้นทีเ! หลือจากการจ่ายปั นผล
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอทีป
! ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 2/2557 เพือ
! พิจารณาอนุมัตล
ิ ดจํานวน
หุ ้นทีจ
! ัดสรรไว ้รองรับการใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิลงจํ านวน 40,800 หุ ้น และเพิม
! จํ านวนหุ ้นทีจ
! ัดสรรไว ้
รองรั บ การจ่ายหุ ้นปั น ผลเพิ!ม จํ านวน 40,800 หุ ้น และเพื!อพิจ ารณาอนุ มั ต จ
ิ ัด สรรหุ ้นทีเ! หลือ จากการจั ดสรรหุ ้น
ปั น ผล จํ า นวน 2,775,075 หุ ้น โดยแบ่งเป็ นเสนอขายหุ ้นแก่บุค คลในวงจํ า กัด (Private Placement) จํ า นวน
2,775,000 หุ ้น ในราคาไม่ตํา! กว่า 90% ของราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์ถัวเฉลีย
! 7 วันทําการก่อนวันเสนอขาย
และเสนอขายต่อกองทุนสํารองเลีย
 งชีพพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) จํานวน 75 หุ ้น ใน
ราคาตามมูลค่าทีต
! ราไว ้
ิ ธิ
การลงมติ: วาระนีต
 ้องผ่านมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู ้ถือหุ ้นทีม
! าประชุมและมีสท
ออกเสียง
! ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิเข ้าร่วมการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 2/2557 ในวันที! 17 พฤศจิกายน
ทัง นี บริษัทกําหนดรายชือ
! ส
ี ท
! ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตห
2557 และให ้รวบรวมรายชือ
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ ้นในวันที! 18 พฤศจิกายน 2557
จึงขอเรียนเชิญท่านผู ้ถือหุ ้น โปรดเข ้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด
! ังกล่าวข ้างต ้น โดยพร ้อมเพรียงกัน อนึ!ง
หากท่านไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมได ้ด ้วยตนเอง โปรดแต่งตัง บุคคลอืน
! หรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็ นผู ้รับมอบฉันทะ ท่าน
สามารถดูรายละเอียดประวัตก
ิ รรมการอิสระทีไ! ด ้รับมอบหมายให ้เป็ นผู ้รับมอบฉั นทะ เพือ
! เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมครัง นี ปรากฏตามสิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 4
บริษัทได ้แนบหนั งสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึง! ปรากฏตามสิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 5 โดยเลือกแบบหนั งสือ
! ของท่านผู ้ถือหุ ้นในหนั งสือมอบฉั นทะ พร ้อมแนบหลักฐาน
มอบฉั นทะแบบใดแบบหนึง! กรอกรายละเอียดพร ้อมลงลายมือชือ
ประกอบ และส่งหนงั สือ มอบฉันทะมาย ังบริษ ท
ั ล่วงหน้าก่อ นว ันประชุ ม ซึงบริษท
ั ได้จ ัดซองบริการไปรษณี ยธ
์ ุรกิจ
ตอบร ับมาเพือ
! อํานวยความสะดวกด ้วยแล ้ว (เพือ
! ความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า
1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)
เลขานุการบริษัท

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2777 8681, 0 2777 8672

โทรสาร: 0 2777 8680

หมายเหตุ : บริษัทได ้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 2/2557 ฉบับนีไ ว ้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkoklife.com
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 1 (1/7)
รายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั 1/2557
บริษ ัท กรุงเทพประก ันชีวต
ิ จําก ัด (มหาชน)
ว ันเวลาประชุม
 7 สํานักงานใหญ่
ประชุมเมือ
! วันพฤหัสบดีท ี! 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห ้องประชุมชัน
เลขที! 23/115-121 รอยัลซิตอ
ี เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษ ัททีเข้าร่วมประชุม
1. คุณเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /ประธานกรรมการลงทุน

ั
2. คุณสุนทร อรุณานนท์ชย

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. ดร.ศิร ิ การเจริญดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน

4. คุณประพันธ์ อัศวอารี

! ง / กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย

5. คุณคมคาย ธูสรานนท์

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
! ี / กรรมการอิสระ /
! ง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย

6. คุณชัย โสภณพนิช

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
! ี

8. คุณรัชนี นพเมือง

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9. คุณสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการ / กรรมการบริหาร

10. คุณพจณี คงคาลัย

กรรมการ

11. คุณนาโอกิ บัน

กรรมการ

12. คุณคาซึอเิ ดะ โทดะ

กรรมการ

13. คุณทาเคชิ ฟูกด
ู ะ

! ง/
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
! ี

14. คุณโชน โสภณพนิช

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการผู ้จัดการใหญ่

กรรมการบริษ ัททีไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. คุณประไพวรรณ ลิมทรง

ติดภารกิจ

ผูบ
้ ริหารของบริษ ัททีเข้าร่วมประชุม
1. คุณเรืองศักดิc ปั ญญาบดีกล
ุ

ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด

2. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน และเลขานุการบริษัท

3. คุณสุจน
ิ ดา เลิศเกียรติมงคล

ผู ้อํานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. คุณจารุวรรณ ลิม
 คุณธรรมโม

ผู ้อํานวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

5. คุณอรนุช สําราญฤทธิc

ผู ้อํานวยการ สายประกันชีวต
ิ
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 1 (2/7)
ั
ผูร้ ว
่ มสงเกตการณ์
การประชุมและการน ับคะแนน
1. คุณเลิศศักดิc สุธรรมพร

ทีป
! รึกษากฎหมาย
สํานั กงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด

2. คุณศิรน
ิ ทร์ ตันติพท
ิ ักษ์ โชติ
เริมการประชุม

ิ ธิ จากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย
ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สท

09.17 น.

 จงวิธป
เลขานุการบริษัท ชีแ
ี ฏิบัตใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการเปิ ดคลิปเสียง มี
รายละเอียดดังนี
 จงวิธป
คําชีแ
ี ฏิบ ัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
1.

การประชุมจะพิจารณาเรือ
! งตามลําดับระเบียบวาระในหนั งสือเชิญประชุม โดยจะนํ าเสนอข ้อมูลในแต่ละวาระและเปิ ด
โอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามก่อน แล ้วจึงจะให ้มีการลงมติสําหรับวาระนั น
 ๆ กรณีทผ
ี! ู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะต ้องการ
! นามสกุล ทัง นี กรณีทเี! ป็ นผู ้รั บมอบฉั นทะให ้แจ ้งชือ
!
ซักถามก่อนหรือแสดงความเห็ น ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นยกมือและแจ ้งชือ
ผู ้ถือหุ ้นทีม
! อบฉันทะมาให ้ทีป
! ระชุมทราบด ้วยทุกครัง

2.

 าดอีกเสียงหนึง! ต่างหาก
ผู ้ถือหุ ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึง! หุ ้นต่อหนึง! เสียง ถ ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให ้ประธานมีเสียงชีข

3.

การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได ้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได ้

4.

ในกรณีทผ
ี! ู ้ถือหุ ้นไม่เห็ นด ้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให ้ผู ้ถือหุ ้นกาเครือ
! งหมายถูก
ลงในช่องไม่เห็ นด ้วย หรืองดออกเสียง จากนั น
 จะมีเจ ้าหน ้าทีเ! ดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื!อนํ ามาคํานวณคะแนนเสียง
ของแต่ล ะวาระ ทั ง นี บริษั ทจะนํ า คะแนนเสีย งที!ไ ม่ เห็ น ด ้วยและงดออกเสีย งดั ง กล่า วนั น หั ก ออกจากจํ า นวนเสีย ง
ทัง หมดทีเ! ข ้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนทีเ! หลือเป็ นคะแนนทีเ! ห็ นด ้วยในวาระนั น
 ๆ ทัง นี หากไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นแสดงความ
คิดเห็นคัดค ้าน หรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอืน
! ให ้ถือว่าทีป
! ระชุมเห็นชอบ

5.

ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏทีห
! น ้าจอเพือ
! แสดงให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบ
คุณ เชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท ทําหน ้าทีป
! ระธานในทีป
! ระชุม กล่าวต ้อนรั บผู ้ถือหุ ้นและสรุปจํ านวน

ิ ธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี
ผู ้ถือหุ ้นทีม
! าประชุมและมีสท
ผู ้ถือหุ ้นเข ้าประชุมด ้วยตนเอง

114 ราย

นับจํานวนหุ ้นได ้

251,195,613

หุ ้น

ผู ้ถือหุ ้นทีม
! อบฉันทะ

468 ราย

นับจํานวนหุ ้นได ้

754,399,820

หุ ้น


รวมทัง สิน

582 ราย


รวมจํานวนหุ ้นทัง สิน

1,005,595,433

หุ ้น

คิด เป็ นร ้อยละ 82.9256 ของจํ า นวนหุ น
้ ที!จํ า หน่ า ยได ้ทั ง หมด 1,212,648,000 หุ ้น จึง ครบเป็ นองค์ป ระชุม ตาม
ข ้อบังคับของบริษัท และขอเปิ ดประชุมเพือ
! พิจารณาเรือ
! งตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2557
ประธานฯ เสนอให ้ทีป
! ระชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2557 โดยบริษั ทได ้จัดส่ง
สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาล่วงหน ้าพร ้อมหนังสือเชิญประชุมแล ้ว
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 1 (3/7)
จากนัน
 ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม
! เติม มีประเด็นดังนี
คุณศิรน
ิ ทร์ ตันติพท
ิ ก
ั ษ์ โชติ

สัดส่วนการนับคะแนนในรายงานการประชุม หากมติของวาระทีต
! ้องการเสียงข ้างมาก

ตัวแทนจากสมาคม

คะแนนทีง! ดออกเสียงไม่ควรนํ ามารวมในการคํานวณสัดส่วนของผู ้ออกเสียง อ ้างอิงจาก
มาตรา 107 พระราชบัญญัตม
ิ หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มีการกําหนดในประเด็นนีไ ว ้
จึงอยากขอให ้บริษัทปฏิบต
ั ต
ิ ามตัง แต่การประชุมครัง นี

คุณเชิดชู โสภณพนิช

ในระหว่า งการประชุ ม ควรแจ ง้ คะแนนงดออกเสีย งด ว้ ยมิฉ ะนั  น ตั ว เลขจะไม่ ป ระธาน

กรรมการ

สอดคล ้องกับผู ้ทีม
! าประชุมทัง หมด อย่างไรก็ด ี ข ้อเสนอแนะดังกล่าวจะนํ าไปพิจารณา
และถือปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ไป

มติทประชุ
ี
ม

ทีป
! ระชุมโดยเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีม
! าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2557 ด ้วยคะแนนเสียงดังนี
-

เห็นด ้วย

1,046,617,822

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

-

ไม่เห็นด ้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

1,046,617,822

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

รวมจํานวนผู ้ออกเสียง

วาระที 2 พิจารณาอนุม ัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุน
้ สาม ัญและเงินสด
ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได ้พิจารณาแล ้วเห็ นควรเสนอผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัตก
ิ ารจ่ายปั นผลระหว่างกาล
เป็ นหุ ้นสามัญและเงินสด สําหรับผลการดําเนินงานงวด วันที! 1 มกราคม 2557 ถึงวันที! 30 มิถุนายน 2557 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นใน
อัตราหุ ้นละ 0.45 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท และจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญในอัตรา 5 หุ ้นเดิมต่อ 2
หุ ้นใหม่ คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 0.40 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจํานวน 485,059,200 หุ ้น มูลค่าทีต
! ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท ในกรณีท ี!
มีเศษหุ ้น บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ ้น ทัง นี หากมีหุ ้นเหลือจากการจ่ายหุ ้นปั นผลให ้เสนอขาย
ต่อกองทุนสํารองเลีย
 งชีพ พนั กงานบริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน) ในราคาตามมูลค่าทีต
! ราไว ้ อนึ!งการจ่ายเงิน
ปั นผลให ้จ่ายจากกําไรสะสมทีเ! สียภาษี ในอัตรา 30% จนหมดก่อน ส่วนทีเ! หลือจึงจ่ายจากกําไรสะสมทีเ! สียภาษี ในอัตรา 25%
! ผู ้ถือ หุ ้นทีม
ิ ธิในการรับ หุ ้นปั นผลและเงินสดปั น ผล ในวัน ที! 10 ตุลาคม 2557 และจะปิ ดสมุดทะเบีย น
โดยกํ าหนดรายชือ
! ส
ี ท
พักการโอนหุ ้นในวันที! 13 ตุลาคม 2557 โดยกําหนดวันจ่ายปั นผลในวันที! 21 ตุลาคม 2557
จากนัน
 ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม
! เติม มีประเด็นดังนี
คุณทองอินทร์ แสงงาม

ทําไมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลต ้องขออนุมัตจิ ากทีป
! ระชุมผู ้ถือหุ ้น และอัตราการจ่ายปั นผล

ผู ้รับมอบฉันทะ

ระหว่างกาลนีเ ป็ นไปตามระเบียบข ้อบังคับของบริษัทหรือไม่

คุณโชน โสภณพนิช

เนือ
! งจากครัง นีเ ป็ นการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ จึงจําเป็ นต ้องขออนุมัตจ
ิ ากทีป
! ระชุมผู ้ถือหุ ้น

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลใน
อัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ ซึง! การจ่ายปั นผลระหว่างกาลในครัง นี มีอต
ั ราการจ่าย
ปั นผลร ้อยละ 43

คุณสมเกียรติ พรหมรัตน์ การจ่ายหุ ้นปั นผล จะมีผลทําให ้ราคาหุ ้นลดลงเท่าไร และคิดเป็ นสัดส่วนเท่าไร
ผู ้ถือหุ ้น
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 1 (4/7)
คุณโชน โสภณพนิช

ราคาหุ ้นในตลาดจะปรับเปลีย
! นไปตามสัดส่วนของหุ ้นทีม
! ากขึน
 โดยส่วนของผู ้ถือหุ ้นจะยังคงเดิม

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

หลังจากทีจ
! า่ ยปั นผลเป็ นเงินสดออกไป 0.05 บาท ทัง นีก
 ารเปลีย
! นแปลงของราคาอาจมีปัจจัยอืน
!
ด ้วย เช่น ความคาดหวัง และสภาวะของตลาด เป็ นต ้น

ั สาเหตุการจ่ายหุ ้นปั นผลของบริษัท และเกณฑ์ความเพียงพอของเงินกองทุนมากหรือน ้อยต ้อง
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชย
ผู ้ถือหุ ้น

ขึน
 อยูก
่ บ
ั ทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คุณโชน โสภณพนิช

บริษัทต ้องการรักษาระดับเงินกองทุนให ้เพียงพอเพือ
! รองรับความไม่แน่นอนในอนาคต โดยเฉพาะ

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

เกณฑ์การดํารงเงินกองทุนระยะที! 2 (RBC Phase II) ทีท
! างสํานักงานคณะกรรมการกํากับการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงานคปภ.) กําลังพิจารณาออกหลักเกณฑ์ใหม่ซงึ! มีความเข ้มข ้นขึน

มาก รวมถึงเพือ
! รองรับการผันผวนของอัตราดอกเบีย
 ในอนาคต นอกจากนี ระดับความเพียงพอของ
 นํ าอืน
เงินกองทุนของบริษัทอยู่ในระดับตํา! กว่าบริษัทชัน
! ๆ ในธุรกิจ สําหรับระดับความเพียงพอของ
เงินกองทุนมากหรือน ้อย ส่วนของผู ้ถือหุ ้นถือเป็ นปั จจัยทีส
! ําคัญปั จจัยหนึง!

คุณอนุ ว่องสารกิจ

หุ ้นส่วนทีเ! หลือจากการจ่ายหุ ้นปั นผลจะมีเหลือได ้อย่างไร และหุ ้นส่วนทีเ! หลือจากการจ่ายปั นผล

ผู ้ถือหุ ้น

ให ้เสนอขายต่อกองทุนสํารองเลีย
 งชีพพนั กงานบริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) นัน

บริษัทเคยกระทําแล ้วหรือไม่

คุณโชน โสภณพนิช

หุ ้นส่วนทีเ! หลือเกิดขึน
 จากผู ้ถือหุ ้นบางรายได ้รับหุ ้นปั นผลไม่เต็มตามจํานวนหุ ้นโดยจะนํ าเศษหุ ้น

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

มารวมกัน ซึง! คงมีจํานวนไม่มากนัก และเสนอขายให ้กับกองทุนสํารองเลีย
 งชีพพนั กงานบริษัท
กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) ในราคาตามมูลค่าทีต
! ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท

มติทประชุ
ี
ม

ทีป
! ระชุมโดยเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีม
! าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัตก
ิ ารจ่ายปั นผล
ระหว่างกาลเป็ นหุ ้นสามัญและเงินสด ด ้วยคะแนนเสียงดังนี
-

เห็นด ้วย

-

ไม่เห็นด ้วย

-

งดออกเสียง
รวมจํานวนผู ้ออกเสียง

1,041,318,627

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.4829

5,412,400

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.5171

0

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

1,046,731,027

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

วาระที 3 พิจารณาอนุม ัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษ ัท
ประธานฯ กล่าวว่า เพื!อให ้สอดคล ้องกับมติให ้จ่ายปั นผลระหว่างกาลเป็ นหุ ้นปั นผล และรองรับการปรับอัตราการใช ้
 หุ ้นสามัญของบริษัท จึงเสนอขอให ้ทีป
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี! ะซือ
! ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารเพิม
! ทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,220,000,000 บาท เป็ น 1,708,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นใหม่จํานวน 488,000,000 หุ ้น
มูลค่าทีต
! ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท เพือ
! รองรับการจ่ายปั นผลระหว่างกาลเป็ นหุ ้นปั นผลจํานวน 485,059,200 หุ ้น และรองรับการปรับ
 หุ ้นสามัญของบริษัทจํานวน 2,940,800 หุ ้น
อัตราการใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี! ะซือ
จากนัน
 ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม
! เติม มีประเด็นดังนี
คุณนฤชิต แต่งสวน

หลังจากการจ่ายหุ ้นปั นผลครัง นีแ
 ล ้ว ระดับเงินกองทุนของบริษัทอยูใ่ นระดับทีพ
! อเพียงหรือไม่

ผู ้ติดตามตัวแทนจาก
สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 1 (5/7)
คุณโชน โสภณพนิช

ความเพียงพอของระดับเงินกองทุนมีตัวแปรหลักคือ อัตราดอกเบีย
 และกฏเกณฑ์ของกรรมการ

ผู ้จัดการใหญ่

สํานักงานคปภ. ซึง! ในขณะนีห
 ลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนระยะที! 2 (RBC Phase II) ทีจ
! ะปรับ
ใช ้ยังมีความไม่แน่นอน หากชัดเจนแล ้วบริษัทจะสามารถกําหนดเป้ าหมายของระดับความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทได ้

คุณอนุ ว่องสารกิจ

ESOP Warrant มีการจัดสรรให ้พนักงานอย่างไร

ผู ้ถือหุ ้น
คุณโชน โสภณพนิช

บริษัทได ้จัดสรร ESOP Warrant ให ้กับพนักงานและผู ้บริหารของบริษท โดยมีเกณฑ์

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

การพิจารณาทีส
! าํ คัญ คือ ตําแหน่งงาน รวมถึงความสําคัญของลักษณะงานและผลการปฏิบต
ั งิ าน
ของพนักงาน

มติทประชุ
ี
ม

ิ ธิออกเสียง มีมติอนุมัตเิ พิม
ทีป
! ระชุมโดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู ้ถือหุ ้นทีม
! าประชุมและมีสท
! ทุน
จดทะเบียนของบริษัท ด ้วยคะแนนเสียงดังนี
-

เห็นด ้วย

-

ไม่เห็นด ้วย

-

งดออกเสียง
รวมจํานวนผู ้ออกเสียง

1,041,346,427

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.4829

5,412,400

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.5171

0

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

1,046,758,827

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

วาระที 4 พิจารณาอนุม ัติแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิ
ประธานฯ กล่าวว่า เพือ
! ให ้สอดคล ้องกับการเพิม
! ทุนจดทะเบียน จึงเสนอให ้ทีป
! ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัต ิ
ให ้แก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข ้อ 4 เป็ นดังนี
ปั จจุบน
ั
ข ้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

ิ ล ้านบาท)
1,220,000,000 บาท (หนึง! พันสองร ้อยยีส
! บ

แบ่งออกเป็ น

ิ ล ้านหุ ้น)
1,220,000,000 หุ ้น (หนึง! พันสองร ้อยยีส
! บ

มูลค่าหุ ้นละ

1 บาท (หนึง! บาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

ิ ล ้านหุ ้น)
1,220,000,000 หุ ้น (หนึง! พันสองร ้อยยีส
! บ
-

หุ ้น (ศูนย์หุ ้น)

แก ้ไขเป็ น
ข ้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

1,708,000,000 บาท (หนึง! พันเจ็ดร ้อยแปดล ้านบาท)

แบ่งออกเป็ น

1,708,000,000 หุ ้น (หนึง! พันเจ็ดร ้อยแปดล ้านหุ ้น)

มูลค่าหุ ้นละ

1 บาท (หนึง! บาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

1,708,000,000 หุ ้น (หนึง! พันเจ็ดร ้อยแปดล ้านหุ ้น)
-

หุ ้น (ศูนย์หุ ้น)

จากนัน
 ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม
! เติม ซึง! ปรากฏว่า ไม่มค
ี ําถาม
จึงเสนอทีป
! ระชุมพิจารณาและลงมติอนุมัตแ
ิ ก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 1 (6/7)
มติทประชุ
ี
ม

ิ ธิออกเสียง มีมติอนุมัตแ
ทีป
! ระชุมโดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู ้ถือหุ ้นทีม
! าประชุมและมีสท
ิ ก ้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ด ้วยคะแนนเสียงดังนี
-

เห็นด ้วย

-

ไม่เห็นด ้วย

-

งดออกเสียง
รวมจํานวนผู ้ออกเสียง

1,046,329,927

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9590

428,900

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0410

0

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

1,046,758,827

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิม
! เติม ซึง! มีผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถามและเสนอแนะ
เรือ
! งต่างๆ ดังนี
คุณวรพจน์ จันยั!งยืน

1. ทําไมบริษัทมีการตัง สํารองตํา! กว่าบริษัทอืน
! ค่อนข ้างมาก

ผู ้ถือหุ ้น

2. บริษัทต ้องเพิม
! ทุนในอนาคตอีกหรือไม่
3. ผลประกอบการไตรมาส 2/2557 กําไรมีการปรับลดลงมากจากผลของการตัง เงินสํารองนัน

บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างนีไ ปอีกกีไ! ตรมาส
4. ในครึง! ปี แรกบริษัทเน ้นขายกรมธรรม์ประเภทออมทรัพย์ผา่ นช่องทางธนาคาร มีผลให ้ต ้องตัง
สํารองสูง ซึง! ปั จจุบน
ั บริษัทมีแผนปรับเปลีย
! นการออกกรมธรรม์เป็ นการคุ ้มครองระยะยาวมากขึน

ซึง! ช่วยลดการตัง เงินสํารองลงได ้ แต่กรมธรรม์ดงั กล่าวจะขายผ่านธนาคารได ้ยาก สําหรับ
ช่องทางตัวแทนของบริษัทพร ้อมทีจ
! ะแข่งขันกับบริษัททีเ! น ้นขายแบบคุ ้มครองหรือไม่ และ
ช่องทางธนาคารซึง! เป็ นช่องทางหลักจะสามารถรองรับการขายกรมธรรม์แบบความคุ ้มครองได ้
หรือไม่อย่างไร

คุณโชน โสภณพนิช
กรรมการผู ้จัดการใหญ่

1. เงินสํารองประกันชีวต
ิ มีกฎเกณฑ์ของทางการและมาตรฐานบัญชีควบคุมอยู่ บริษัทไม่สามารถ
เลือกตัง ตํา! หรือสูงได ้ ข ้อมูลทีน
! ํ าเสนอจากสไลด์เป็ นตัวเลขความเพียงพอของเงินกองทุน ซึง!
ทางสํานักงานคปภ. มีการกํากับดูแลที! 140% บริษัทมีความเพียงพอของเงินกองทุน 239%
ณ วันที! 30 มิถน
ุ ายน 2557 ซึง! เพียงพอทีจ
! ะรองรับความผันผวนของอัตราดอกเบีย
 ในอนาคตได ้
 นํ าอืน
แม ้ว่าจะอยูใ่ นระดับทีต
! ํา! กว่าบริษัทชัน
! ก็ตาม
2. ณ ปั จจุบน
ั ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีความเพียงพอระดับหนึง! อย่างไรก็ตามบริษัทตัง ใจทีจ
! ะ
เพิม
! ความแข็งแรงของระดับเงินกองทุน เพือ
! รองรับความไม่แน่นอนในอนาคต โดยเฉพาะการ
เปลีย
! นแปลงของหลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนระยะที! 2 (RBC Phase II) ของสํานักงาน
คปภ. และความผันผวนของอัตราดอกเบีย
 นอกจากนีย
 ังขึน
 อยูก
่ บ
ั ความสามารถในการปรับ
สัดส่วนของสินค ้าทีเ! สนอขายด ้วย
3. ผลประกอบการไตรมาส 2/2557 ทีม
! ก
ี ําไรลดลง สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบีย
 ทีป
! รับลดลง
ส่งผลให ้ต ้องตัง เงินสํารองประกันชีวต
ิ เพิม
! ขึน
 เนือ
! งจากความไม่สมดุลของมาตรฐานบัญชีซงึ! มี
ิ ทรัพย์ทต
ิ จะถูกปรับมูลค่าตามราคาตลาดในภาวะที!
การลงบัญชีสน
ี! ้นทุน ในขณะทีบ
! ญ
ั ชีหนีส
 น
ดอกเบีย
 ปรับลดตํา! ลงมากๆ ซึง! หากมาตรฐานบัญชีมก
ี ารลงบัญชี โดยใช ้ราคาตลาดทัง สองด ้าน
จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวได ้มาก
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 1 (7/7)
! แต่การขายแบบความ
4. สําหรับช่องทางธนาคารมีการขายแบบคุ ้มครองเป็ นการคุ ้มครองสินเชือ
คุ ้มครองแก่บค
ุ คลทัว! ไป เช่น ประเภทตลอดชีพจะทําได ้ยาก น่าจะเหมาะกับช่องทางตัวแทน
มากกว่า สําหรับความพร ้อมของช่องทางตัวแทน บริษัทได ้พยายามพัฒนาและปรับปรุง
อย่างต่อเนือ
! ง เพือ
! เพิม
! ขีดความสามารถในการแข่งขัน
คุณอนุ ว่องสารกิจ

หลังจาการเมืองคลีค
! ลายและมีรัฐบาลใหม่ มีโครงการจะกระตุ ้นตลาดประกันชีวต
ิ หรือโครงการ

ผู ้ถือหุ ้น

ใหม่ๆ อะไรบ ้าง

คุณโชน โสภณพนิช

ยังดําเนินการตามแผนการพัฒนาของคปภ. และทางสมาคมประกันชีวต
ิ ไทยก็ประสานงาน

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

อย่างต่อเนือ
! ง เพือ
! ร่วมพัฒนาธุรกิจด ้วยกัน

อนึง! ระหว่างการประชุมมีผู ้ถือหุ ้นลงทะเบียน เพื!อเข ้าร่วมประชุมเพิม
! ขึน
 โดยมีจํานวนผู ้ถือหุ ้นทีม
! าประชุมด ้วยตนเอง
เพิ! ม ขึน เป็ น 141 ราย และผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ที! ม อบฉั นทะ 488 ราย รวมทั ง หม ดเพิ! ม ขึน เป็ น 629 ราย นั บจํ า นวนหุ น
้ ทั ง หม ด
1,047,317,827 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 86.3662 ของจํานวนหุ ้นทีจ
! ําหน่ายได ้ทัง หมด
ไม่มผ
ี ู ้เสนอเรือ
! งอืน
! ให ้ทีป
! ระชุมพิจารณาเพิม
! เติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีส
! ละเวลามาร่วมประชุม และปิ ด
การประชุมเวลา 10.05 น.

(นายเชิดชู โสภณพนิช)

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 2 (1/2)
ข้อบ ังค ับของบริษ ัทเฉพาะทีเกียวก ับการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
หมวดที 5 การประชุมผู ้ถือหุ ้น
 สุดของ
ข ้อ 45. คณะกรรมการต ้องจัด ให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญ ประจํ าปี ภายใน 4 (สี)! เดือนนั บแต่วันสิน
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท การประชุมผู ้ถือหุ ้นคราวอืน
! นอกจากทีก
! ล่าวแล ้วให ้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมือ
! ใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู ้ถือหุ ้น
ิ
รวมกันนั บจํ านวนหุ ้นได ้ไม่น ้อยกว่าหนึ!งในห ้าของจํ านวนหุ ้นทีจ
! ํ าหน่ ายได ้ทัง หมดหรือผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 25 (ยีส
! บ
! กันทําหนั งสือขอให ้
ห ้า) คน ซึง! หุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึง! ในสิบของจํ านวนหุ ้นทีจ
! ําหน่ ายได ้ทัง หมดจะเข ้าชือ
คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ
! ใดก็ได ้ แต่ต ้องระบุเหตุผลในการทีข
! อให ้เรียกประชุมไว ้
ให ้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด ้วยในกรณีเช่นนีค
 ณะกรรมการ ต ้องจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นภายใน 1 (หนึง! ) เดือนนั บ
แต่วน
ั ทีไ! ด ้รับหนังสือจากผู ้ถือหุ ้น
ข ้อ 46. ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น ให ้คณะกรรมการจัด ทําเป็ นหนั งสือนั ดประชุม ระบุสถานที! วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรือ
! งทีจ
! ะเสนอต่อ ทีป
! ระชุม พร ้อมด ้วยรายละเอีย ดตามสมควร และจัด ส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นและนายทะเบีย น
ทราบไม่น ้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนั ดประชุมในหนั งสือพิมพ์ตด
ิ ต่อกัน 3 (สาม)
วันก่อนวันประชุมไม่น ้อยกว่า 3 (สาม) วัน
ิ ห ้า) คน
ข ้อ 47. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ต ้องมีผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (ถ ้ามี) มาประชุมไม่น ้อยกว่า 25 (ยีส
! บ
หรือไม่น ้อยกว่ากึง! หนึง! ของจํานวนผู ้ถือหุ ้นทัง หมดและจะต ้องมีหุ ้นนับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึง! ในสามของจํานวนหุ ้น
ทีจ
! ําหน่ายได ้ทัง หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทป
ี! รากฏว่าการประชุม ผู ้ถือ หุ ้นครัง ใด เมือ
! ล่วงเวลานั ดไปแล ้วถึงหนึ!งชั!วโมงจํ านวนผู ้ถือหุ ้นซึง! เข ้า
มาร่ว มประชุม ไม่ค รบองค์ป ระชุม ตามที!กํ า หนดไว ้ หากว่า การประชุม ผู ้ถือ หุ ้นได ้เรีย กนั ด เพราะผู ้ถือ หุ ้นร ้องขอการ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ ้าการประชุมผู ้ถือหุ ้นนั น
 มิใช่เป็ นการประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้ร ้องขอให ้นั ดประชุมใหม่และ
ให ้ส่ง หนั งสือ นั ด ประชุม ไปยั งผู ้ถือ หุ ้นไม่น อ
้ ยกว่า 7 (เจ็ ด ) วัน ก่อ นวัน ประชุม ในการประชุม ครั ง หลัง นีไ ม่บัง คับ ว่า
จะต ้องครบองค์ประชุม
ข ้อ 48. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีป
! ระชุมผู ้ถือหุ ้น ในกรณีทป
ี! ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป
! ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัต ิ
หน ้าทีไ! ด ้ ถ ้ามีรองประธานกรรมการให ้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ ้าไม่ม ีรองประธานกรรมการหรือ มีแต่ไ ม่
สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ! ด ้ ให ้ผู ้ถือหุ ้นซึง! มาประชุมเลือกผู ้ถือหุ ้นคนหนึง! เป็ นประธานในทีป
! ระชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให ้ผู ้ถือหุ ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ ้นทีต
! นถืออยูโ่ ดยถือว่า หุ ้นหนึง! มีหนึง! เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให ้กระทําโดยเปิ ดเผย เว ้นแต่ผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 5 คน ร ้องขอและทีป
! ระชุมลงมติ
ให ้ลงคะแนนเสีย งลับ ก็ให ้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธก
ี ารออกเสีย งลงคะแนนลับ นั นให ้เป็ นไปตามทีป
! ระธานในทีป
! ระชุม
กําหนด
ข ้อ 49. มติของทีป
! ระชุมผู ้ถือหุ ้นนัน
 ให ้ประกอบด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
49.1

ในกรณีปกติ ให ้ถือเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง! มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
 าด
ให ้ประธานในทีป
! ระชุมออกเสียงเพิม
! ขึน
 เสียงหนึง! เป็ นเสียงชีข

49.2

ในกรณีดงั ต่อไปนี ให ้ถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง! มา
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประชุมและมีสท
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง หมดหรือบางส่วนทีส
! าํ คัญให ้แก่บค
ุ คลอืน
!
 หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน
(ข) การซือ
! หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 2 (2/2)
(ค) การทํา แก ้ไข หรือ เลิกสัญ ญาเกีย
! วกับ การให ้เช่ากิจ การของบริษั ททัง หมดหรือ บางส่วนทีส
! ําคัญ การ
มอบหมายให ้บุคคลอืน
! เข ้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน
! โดยมีวต
ั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก ้ไขเพิม
! เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข ้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิม
! ทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู ้ หรือหุ ้นกู ้ชนิดแปรสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได ้ การออกหุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
หรือ หุ ้นบุร ิม สิท ธิช นิด แปรสภาพเป็ นหุ น
้ สามั ญ ได ้ การออกหลั ก ทรั พ ย์ช นิด อื!น ตามบทบั ญ ญั ต ข
ิ อง
 หุ ้นทุกชนิด
กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซือ
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
ข ้อ 50. กิจการอันทีป
! ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี
50.1

พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ! สนอต่อทีป
! ระชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ที!
ผ่านมา

50.2

พิจารณาและอนุมัตงิ บดุล และบัญชีกําไรขาดทุน

50.3

พิจารณาจัดสรรเงินกําไร

50.4

เลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีอ
! อกตามวาระ

50.5

เลือกตัง ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี

50.6

กิจการอืน
! ๆ

- 13 -

สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 3 (1/3)
เงือนไข หล ักเกณฑ์ และวิธป
ี ฏิบ ัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
กรณีผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมได ้ด ้วยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให ้บุคคลอืน
! หรือจะมอบฉันทะให ้
กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู ้รับมอบฉั นทะเพือ
! เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป
! ระชุมผู ้ถือหุ ้นแทนก็ได ้ โดยบริษัทได ้
จัดส่งหนังสือมอบฉั นทะแบบ ก. แบบข. หรือแบบ ค. ตามทีก
! รมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ได ้กําหนดไว ้ (สิง! ทีส
! ง่ มา
ด ้วย 5)
ทัง นี ในกรณีทผ
ี! ู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับ
ฝากและดูแลหุ ้นสามารถเลือกใช ้หนั งสือมอบฉั นทะได ้ทัง แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึง! แบบใดก็ได ้ สําหรับผู ้ถือ
หุ ้นนอกจากนั น
 สามารถเลือกใช ้หนั งสือมอบฉั นทะได ้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง! แบบใดเท่านั น
 โดยบริษัทได ้จัดส่ง
หนั ง สือ หนั งสือ มอบฉั นทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร ้อมหนั งสือเชิญ ประชุม นี หรือ สามารถ Download ได ้ที!
Website : www.bangkoklife.com
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอืนเป็นผูร้ ับมอบฉันทะ
1.1 ผู ้มอบฉันทะจะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคน เพือ
! แยกการลงคะแนนเสียงได ้
! ผู ้มอบฉั นทะและผู ้รับ มอบ
1.2 ผู ้มอบฉั นทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนั งสือมอบฉั นทะ และลงลายมือชือ
ฉันทะให ้ถูกต ้องครบถ ้วน
1.3 ผู ้รับมอบฉั นทะต ้องนํ าหนั งสือมอบฉั นทะไปยืน
! ต่อเจ ้าหน ้าทีข
! องบริษัท ณ สถานทีป
! ระชุมก่อนผู ้รับมอบ
ฉันทะจะเข ้าประชุม
1.4 ผู ้ถือหุ ้นทัว! ไปให ้ใช ้หนังสือมอบฉันทะได ้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบข. แบบหนึง! แบบใดเท่านัน

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษ ัทเป็นผูร้ ับมอบฉันทะ
ผู ้มอบฉั นทะสามารถมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู ้รับมอบฉั นทะในการประชุมและออกเสียง
ื! และรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู ้รับมอบฉันทะ คือ ดร.ศิร ิ การเจริญดี
ลงคะแนน โดยระบุชอ
ตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และ
กรรมการลงทุน อายุ 66 ปี อยู่บ า
้ นเลขที 44/2 หมู่ท ี 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
!
กรุ งเทพมหานคร 10160 ผู ้มอบฉั น ทะโปรดกรอกรายละเอีย ดในหนั ง สือ มอบฉั น ทะและลงลายมือ ชือ
ผู ้มอบฉั น ทะ ใส่ซ องบริก ารไปรษณี ย ์ธุ ร กิจ ตอบรั บ และปิ ดผนึก ส่ง ทางไปรษณี ย ์ โดยไม่ ต ้องผนึก ตรา
ไปรษณียากร มายัง
เลขานุการบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
เลขที! 23/115-121 รอยัลซิตอ
ี เวนิว ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 3 (2/3)
ก่อนวันประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น หรือนํ ามามอบต่อกรรมการ หรือบุคคลทีก
! รรมการแต่งตัง ก่อนเริม
! การประชุม
เพือ
! บริษัทจะสามารถดําเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
บริษั ทจะเริ!ม ตรวจสอบความสมบู รณ์ แ ละถู ก ต ้องของเอกสารสํ า หรั บ การประชุม วิส ามั ญ ผู ้ถือ หุ น
้ และเปิ ดรั บ
 7 สํานั กงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ลงทะเบียน ตัง แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต ้นไป ณ ห ้องประชุมชัน
ิ จํากัด (มหาชน)
เลขที! 23/115-121 รอยัล ซิต อ
ี เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุง เทพมหานคร ตามแผนทีส
! ถานทีจ
! ัด
ประชุมทีไ! ด ้แนบมาพร ้อมนี (สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 6)
ผู ้เข ้าประชุมจะต ้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ในการลงทะเบียนก่อนเข ้าประชุม (แล ้วแต่กรณี)
1. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีเป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู ้ถือหุ ้นเข ้าประชุมด ้วยตนเอง ให ้แสดงเอกสารทีส
! ว่ นราชการออกให ้ซึง! ปรากฏรูปถ่ายของผู ้ถือหุ ้น
!
และยังไม่ห มดอายุ เช่น บัตรประจํ าตัวประชาชน ใบขับขี! หรือหนั งสือเดินทาง กรณีท ม
ี! ก
ี ารเปลีย
! นชือ
! สกุลให ้ยืน
หรือชือ
! หลักฐานประกอบด ้วย
1.2 กรณีผู ้ถือหุ ้นมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเข ้าประชุม
1. หนั ง สือ มอบฉั น ทะ (สิง! ที!ส ่ ง มาด ว้ ย 5) เลือ กแบบใดแบบหนึ! ง ซึ!ง กรอกข อ้ ความถู ก ต ้อง
! ผู ้มอบฉันทะและผู ้รับมอบฉันทะ พร ้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ครบถ ้วน และลงลายมือชือ
2. สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส
! ว่ นราชการออกให ้ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข ้างต ้น
! รับรองสําเนาถูกต ้อง
และผู ้มอบฉันทะได ้ลงลายมือชือ
3. เอกสารทีส
! ว่ นราชการออกให ้ของผู ้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข ้างต ้น
2. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีเป็นนิตบ
ิ ุคคล
2.1 กรณีผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นเข ้าประชุมด ้วยตนเอง
1. เอกสารทีส
! ว่ นราชการออกให ้ของผู ้แทนโดยมีรายละเอียดตามข ้อ 1.1 ข ้างต ้น
2. สําเนาภาพถ่ายหนั งสือ รั บรองจดทะเบีย นนิต บ
ิ ุคคลของผู ้ถือ หุ ้นซึง! รั บรองสําเนาถูกต ้องโดย
ผู ้แทนนิต บ
ิ ุค คลและมีข ้อความแสดงให ้เห็ นว่าผู ้แทนซึง! เป็ นผู ้เข ้าประชุม มีอํ านาจกระทํ าการ
แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง! เป็ นผู ้ถือหุ ้น
2.2 กรณีผู ้ถือหุ ้นมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเข ้าประชุม
1. หนั งสือมอบฉันทะ (สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 5) เลือกแบบใดแบบหนึง! ซึง! กรอกข ้อความถูกต ้องครบถ ้วน
! ผู ้มอบฉันทะและผู ้รับมอบฉันทะ พร ้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
และลงลายมือชือ
2. สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลของผู ้ถือหุ ้นซึง! รับรองสําเนาถูกต ้อง โดย
ผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และมีข ้อความแสดงให ้เห็นว่าผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง! ลงนามในหนั งสือมอบฉั นทะ
มีอํานาจกระทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง! เป็ นผู ้ถือหุ ้น
3. เอกสารทีส
! ว่ นราชการออกให ้ของผู ้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข ้างต ้น
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 3 (3/3)
ั
 ตามกฎหมายต่างประเทศ
3. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึงมิได้มส
ี ญชาติ
ไทยหรือเป็นนิตบ
ิ ุคคลทีจ ัดตงขึ
ั น
ให ้เตรีย มเอกสารและแสดงเอกสารในข ้อ 1. และข ้อ 2. มาใช ้บัง คับ กับ ผู ้ถือ หุ ้นหรือ ผู ้เข ้าประชุม ซึง! มิได ้มี
สัญชาติไทย หรือซึง! เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
! ัดตัง ขึน
 ตามกฎหมายต่างประเทศ แล ้วแต่กรณี ดังต่อไปนี
3.1 หนั งสือรับรองการเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
 อาจจะเป็ นเอกสารทีอ
! อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน
! ต
ิ บ
ิ ค
ุ คลนั น

! นิต บ
ตัง อยู่ ห รือ โดยเจ ้าหน า้ ที!ข องนิต บ
ิ ุค คลนั น ก็ ไ ด ้ ทั ง นี จะต ้องมีร ายละเอีย ดเกี!ย วกั บ ชือ
ิ ุค คล ผู ้มี
! ผูกพั นนิตบ
! รวมถึงทีต
อํานาจลงลายมือชือ
ิ ุคคลและเงือ
! นไขหรือข ้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชือ
! ัง
สํานักงานใหญ่
3.2 เอกสารทีม
! ไิ ด ้มีต ้นฉบับเป็ นภาษาไทยจะต ้องจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพร ้อมด ้วย และให ้ผู ้แทน
นิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
 รับรองความถูกต ้องของคําแปล
3. การออกเสียงลงคะแนน และการน ับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานทีป
! ระชุมจะแจ ้งวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนและการนั บผลการลงคะแนนเสียงให ้ทีป
! ระชุมทราบก่อนเข ้าสูว่ าระ
การประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
1.1 การออกเสียงลงคะแนนให ้นั บหนึง! หุ ้นเป็ นหนึ!งเสียง เว ้นแต่กฎหมายจะกําหนดเป็ นอย่างอืน
! ถ ้าคะแนน
 าดอีกเสียงหนึง! ต่างหาก
เสียงเท่ากัน ให ้ประธานมีเสียงชีข
1.2 การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได ้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได ้
1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามทีป
! ระชุมว่า มีผู ้ถือหุ ้นท่านใดคัดค ้าน หรืองด
ออกเสียง โปรดยกมือขึน

1.4 ผู ้ถือหุ ้นทีม
! อบฉั น ทะให ้ผู ้รั บมอบฉั นทะเข ้าประชุมแทนและให ้ผู ้รับ มอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ข องผู ้ถือ หุ น
้ ตามที!ผู ้ถือ หุ น
้ ระบุไ ว ้ในหนั ง สือ มอบฉั น ทะนั น บริษั ทจะนํ า การออกเสีย ง
ลงคะแนนตามที! ผู ้ถือ หุ ้นระบุไว ้ในหนั งสือมอบฉั น ทะดังกล่าวไปบัน ทึกรวบรวมไว ้ล่วงหน า้ ในขณะที!
ผู ้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร ้อยแล ้ว
2. การน ับผลการลงคะแนนเสียง
2.1 การนั บผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนั บคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ ้นในทีป
! ระชุม และของ
ผู ้ถือหุ ้นทีม
! อบฉั นทะให ้แก่ผู ้รับมอบฉั นทะทีบ
! ริษัทบันทึกไว ้ล่วงหน ้าในขณะทีผ
! ู ้รับมอบฉั นทะลงทะเบียน
เข ้าประชุม ทีอ
! อกเสียงไม่เห็นด ้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุ ้นทัง หมดของผู ้ทีม
! าประชุม
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
และมีสท
2.2 ประธาน จะแจ ้งให ้ทีป
! ระชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนน
 สุด ลง โดยจะแยกคะแนนเสีย ง เห็ น ด ้วย ไม่เห็ น ด ้วย และงดออกเสีย ง และคิด เป็ น
ในแต่ล ะวาระสิน
สัดส่วนร ้อยละเท่าใด
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 4 (1/2)
รายชือกรรมการอิสระทีได้ร ับการเสนอชือให้เป็นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ
้ อ
ื หุน
้
กรณีผูถ
้ อ
ื หุน
้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ดร.ศิร ิ การเจริญดี

ทีอยู่

เลขที! 44/2 หมูท
่ ี! 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งปัจจุบ ันในบริษ ัท

66 ปี

ั
สญชาติ

ชือ - นามสกุล

อายุ

ไทย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ,
กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน

ประว ัติการศึกษา
พ.ศ. 2518

ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research,
Monash University, Australia

พ.ศ. 2515

ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia

พ.ศ. 2513

ปริญญาตรี (เกียรตินย
ิ ม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia

การอบรมหล ักสูตรกรรมการ
พ.ศ. 2550

หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที! 5/2550

พ.ศ. 2548

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที! 6/2548

พ.ศ. 2548

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที! 60/2548

พ.ศ. 2546

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที! 4/2546

พ.ศ. 2535

หลักสูตร Advanced Management Program, รุ่นที! 113/2538, Harvard Business School

ประสบการณ์ทํางานในปัจจุบ ัน
ส.ค. 2556 - ปั จจุบน
ั

กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553 - ปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546 - ปั จจุบน
ั

กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554 - ปั จจุบน
ั

! ง, ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกํากับการบริหารความเสีย

พ.ศ. 2553 - ปั จจุบน
ั

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย
! วกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2553 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552 - ปั จจุบน
ั

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2552 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2550 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ี ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส
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สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 4 (2/2)
พ.ศ. 2546 - ปั จจุบน
ั

คณะกรรมการจัดทําบันทึกข ้อตกลง และประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สํานั กงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2546 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและประธานคณะกรรมการการลงทุน
! จํากัด
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน

พ.ศ. 2543 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2543 - ปั จจุบน
ั

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นํ ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)

การถือหุน
้ ในบริษ ัท

- ไม่ม ี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการบริษัท 6/6
- คณะกรรมการบริหาร 11/12
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการลงทุน

การมีสว่ นได้เสียในระเบียบวาระการประชุม

3/4
ไม่ม ี
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4/4

สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 5

หน ังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
หากท่านผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 2/2557 สามารถมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระของ
บริษั ท โดยข ้อมูลกรรมการอิส ระปรากฏตามสิง! ทีแ
! นบมาด ้วย 4 หรือ แต่ง ตัง บุค คลอืน
! ให ้เข ้าร่วมประชุม และออกเสีย งในที!
ประชุมแทน โดยผู ้ถือหุ ้นสามารถเลือกใช ้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง! ใน 3 แบบดังนี
1. แบบ ก. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว! ไป)
2. แบบ ข. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก
! ําหนดรายการต่างๆ ทีจ
! ะมอบฉันทะทีล
! ะเอียดชัดเจนตายตัว)
3. แบบ ค. (เป็ นแบบทีใ! ช ้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น)
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อากร
แสตมป์

ื มอบฉ ันทะ แบบ ก.
แบบหน ังสอ

20 บาท

(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั!วไป)
เขียนที.! ......................................................................
วันที! ........... เดือน …….................... พ.ศ. …................
(1) ข ้าพเจ ้า.......................................................... สัญชาติ............................ อยูบ
่ ้านเลขที.! ..................
ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์ ............
(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ
จํากัด (มหาชน)
 รวม............................ หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ...................................เสียง ดังนี
โดยถือหุ ้นจํานวนทัง สิน
หุ ้นสามัญ............................หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ.................................................เสียง
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ.........................หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให ้
(1) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยูบ
่ ้านเลขที.! ..........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ .......... หรือ
(2) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บ ้านเลขที.! ..........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ .......... หรือ
(3) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บ ้านเลขที.! ..........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ .......... หรือ
คนหนึง! คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
! เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุม
 7 สํานั กงานใหญ่ บริษั ท
วิสามัญ ผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 2/2557 ในวันศุกร์ท ี! 12 ธัน วาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห ้องประชุมชัน
กรุ ง เทพประกั น ชีว ต
ิ จํ า กั ด (มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยั ล ซิต ีอ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
! ะพึงเลือ
! นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
! น
ื! ด ้วย
กิจการใดทีผ
! ู ้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน
 ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
! ..........................……............................... ผู ้มอบฉันทะ
ลงชือ
( .............................………...................…... )
! ..................…………..…..............................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
( ..............……………..…............................. )
! ..................…………..…..............................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
( ..............……………..…............................. )
! ..................…………..…..............................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
( ..............……………..…............................. )

หมายเหตุ ผู ้ถือหุ ้นทีม
! อบฉันทะจะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
! แยกการลงคะแนนเสียง
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ื มอบฉ ันทะ แบบ ข.
แบบหน ังสอ
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก
! ําหนดรายการต่างๆ ทีจ
! ะมอบฉันทะทีล
! ะเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที.! ......................................................................
วันที! ........... เดือน …….................... พ.ศ. …................
(1) ข ้าพเจ ้า.......................................................... สัญชาติ............................ อยูบ
่ ้านเลขที.! ..................
ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์ ............
(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ
จํากัด (มหาชน)
 รวม............................ หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ...................................เสียง ดังนี
โดยถือหุ ้นจํานวนทัง สิน
หุ ้นสามัญ............................หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ.................................................เสียง
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ.........................หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให ้
(1) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยูบ
่ ้านเลขที.! ..........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ .......... หรือ
(2) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บ ้านเลขที.! ..........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ .......... หรือ
(3) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บ ้านเลขที.! ..........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ .......... หรือ
คนหนึง! คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
! เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุม
 7 สํานั กงานใหญ่ บริษั ท
วิสามัญ ผู ้ถือหุ ้น ครัง ที! 2/2557 ในวันศุกร์ท ี! 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห ้องประชุมชัน
กรุ ง เทพประกั น ชีว ต
ิ จํ า กั ด (มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยั ล ซิต ีอ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
! ะพึงเลือ
! นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
! น
ื! ด ้วย
(4) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง นี ดังนี
วาระที 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั 1/2557


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

้ ท
ิ ธิใบสําค ัญ
วาระที 2 พิจารณาอนุม ัติจ ัดสรรหุน
้ เพือรองร ับการจ่ายปันผล และรองร ับการใชส
แสดงสิทธิ รวมถึงจ ัดสรรหุน
้ ทีเหลือจากการจ่ายปันผล


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ! ม่เป็ นไปตามทีร! ะบุไว ้ในหนังสือมอบฉันทะนี ให ้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน
 ไม่ถก
ู ต ้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
(6) ในกรณี ท ข
ี! ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุค วามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว ้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณี ทท
ี! ป
ี! ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื!องใดนอกเหนือจากเรือ
! งทีร! ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี! ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
! นแปลง
ิ ธิพจ
หรือเพิม
! เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร
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หน ้า 2 ของจํานวน 3 หน ้า
กิจการใดทีผ
! ู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี! ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
! ้าพเจ ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ

! ..........................……............................... ผู ้มอบฉันทะ
ลงชือ
( .............................………...................…... )
! ..................…………..…..............................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
( ..............……………..…............................. )
! ..................…………..…..............................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
( ..............……………..…............................. )
! ..................…………..…..............................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
( ..............……………..…............................. )

หมายเหตุ
1. ผู ้ถือ หุ ้นที!ม อบฉั น ทะจะต ้องมอบฉั น ทะให ้ผู ้รั บ มอบฉั น ทะเพีย งรายเดีย วเป็ นผู ้เข ้าประชุม และออกเสีย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
! แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ในกรณีทม
ี! วี าระทีจ
! ะต ้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร! ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิม
! เติมได ้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
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หน ้า 3 ของจํานวน 3 หน ้า

ื มอบฉ ันทะ ข.
ใบประจําต่อแบบหน ังสอ
การมอบฉั นทะในฐานะเป็ นผู ้ถือ หุ ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญ ผู ้ถือหุ ้น
 7 สํานั กงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ครัง ที! 2/2557 ในวันศุกร์ท ี! 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห ้องประชุมชัน
ิ
จํากัด (มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยัลซิตอ
ี เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง
เลือ
! นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
! น
ื! ด ้วย
วาระที.........................เรือง.....................................................................................


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.........................เรือง.....................................................................................


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.........................เรือง.....................................................................................


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.........................เรือง.....................................................................................


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย
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 งดออกเสียง

ื มอบฉ ันทะ แบบ ค.
แบบหน ังสอ
(เป็ นแบบทีใ! ช ้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง ให ้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที.! ......................................................................
วันที! ........... เดือน …….................... พ.ศ. …................
(1) ข ้าพเจ ้า.......................................................... สัญชาติ............................ อยูบ
่ ้านเลขที.! ..................
ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์ ............
ในฐานะผู ้ประกอบธุรกิจเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให ้กับ..........................................................................
ซึง! เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ
จํากัด (มหาชน)
 รวม............................ หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ...................................เสียง ดังนี
โดยถือหุ ้นจํานวนทัง สิน
หุ ้นสามัญ............................หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ.................................................เสียง
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ.........................หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ................................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให ้
(1) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยูบ
่ ้านเลขที.! ..........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ .......... หรือ
(2) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยูบ
่ ้านเลขที.! ..........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ .......... หรือ
คนหนึง! คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
! เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุม
 7 สํา นั ก งานใหญ่ บริษั ท
วิส ามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ครั ง ที! 2/2557 ในวัน ศุก ร์ท ี! 12 ธั น วาคม 2557 เวลา 13.30 น. ห ้องประชุม ชัน
กรุ ง เทพประกั น ชีว ต
ิ จํ า กั ด (มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยั ล ซิต ีอ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
! ะพึงเลือ
! นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
! น
ื! ด ้วย
(3) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง นี ดังนี
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ ้นทัง หมดทีถ
! อ
ื และมีสท
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้.........................เสียง
 หุ ้นสามัญ.……………………..…..หุ ้น และมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้......................... เสียง
 หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ ……………....…..…หุ ้น และมีสท
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ทัง หมด ............................................... เสียง
(4) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง นี ดังนี
วาระที 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั 1/2557


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

้ ท
ิ ธิใบสําค ัญ
วาระที 2 พิจารณาอนุม ัติจ ัดสรรหุน
้ เพือรองร ับการจ่ายปันผล และรองร ับการใชส
แสดงสิทธิ รวมถึงจ ัดสรรหุน
้ ทีเหลือจากการจ่ายปันผล


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

- 24 -

 งดออกเสียง

หน ้า 2 ของจํานวน 3 หน ้า
(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉั นทะในวาระใดทีไ! ม่เป็ นไปตามทีร! ะบุไว ้ในหนั งสือมอบฉั นทะนี ให ้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน
 ไม่ถก
ู ต ้องและไม่ถอ
ื เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
ั เจนหรือในกรณี
(6) ในกรณีทข
ี! ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว ้ไม่ชด
ทีท
! ป
ี! ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื!องใดนอกเหนือจากเรื!องทีร! ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณี ทม
ี! ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
! นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
! เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร
กิจการใดทีผ
! ู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี! ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
! ้าพเจ ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
! ..........................……............................... ผู ้มอบฉันทะ
ลงชือ
( .............................………...................…... )
! ..................…………..…..............................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
( ..............……………..…............................. )
! ..................…………..…..............................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
( ..............……………..…............................. )
! ..................…………..…..............................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
( ..............……………..…............................. )

หมายเหตุ
! ในทะเบียนเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง ให ้คัส
1. หนังสือมอบฉั นทะแบบ ค. นีใช ้เฉพาะกรณีทผ
ี! ู ้ถือหุ ้นทีป
! รากฏชือ
โตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นเท่านัน

2. หลักฐานทีต
! ้องแนบพร ้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู ้ดําเนินการลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู ้ถือ หุ ้นที!ม อบฉั น ทะจะต ้องมอบฉั น ทะให ้ผู ้รั บ มอบฉั น ทะเพีย งรายเดีย วเป็ นผู ้เข ้าประชุม และออกเสีย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
! แยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. ในกรณีทม
ี! วี าระทีจ
! ะต ้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร! ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิม
! เติมได ้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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หน ้า 3 ของจํานวน 3 หน ้า

ื มอบฉ ันทะ ค.
ใบประจําต่อแบบหน ังสอ
การมอบฉั นทะในฐานะเป็ นผู ้ถือ หุ ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํ ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญ ผู ้ถือหุ ้น
 7 สํานักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ครัง ที! 2/2557ในวันศุกร์ท ี! 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห ้องประชุมชัน
ิ
จํากัด (มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยัลซิตอ
ี เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะ
พึงเลือ
! นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
! น
ื! ด ้วย
วาระที.........................เรือง.....................................................................................


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.........................เรือง.....................................................................................


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.........................เรือง.....................................................................................


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.........................เรือง.....................................................................................


ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ! ห็นสมควร



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย
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 งดออกเสียง
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รถประจําทางสาย 11, 23, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512

- ถนนเพชรบุรี

หมายเหตุ : สามารถสอบถามเส ้นทางทีต
! งั  บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) ทีห
! มายเลข 0 2777 8000

- ลงทีส
! ถานีเพชรบุรี ออกทางออกถนนอโศกดินแดง

2. เดินทางโดยรถไฟ้ฟ้าใต้ดน
ิ

รถประจําทางสาย 137, 168,171, 517

- ถนนพระรามเก ้า

1. เดินทางโดยรถประจําทาง

การเดินทาง

บริษ ัท กรุงเทพประก ันชีวต
ิ จําก ัด (มหาชน)

แผนทีแสดงสถานทีประชุม

สิง! ทีส
! ง่ มาด ้วย 7

