แก ้ไขโดยการเพิม
 เติมข ้อมูลหน ้า 4 – 5

ื บอกกล่าวน ัดประชุม
หน ังสอ
สาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2558

ว ันพุธที$ 29 เมษายน 2558
เวลา 09.00 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

เอกสารประกอบการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2558

หน้า

1.

สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง, ที 2/2557

10

2.

 ให ้เข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ประวัตก
ิ รรมการทีไ ด ้รับการเสนอชือ

14

3.

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ

23

4.

ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ กีย
 วกับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

25

5.

เงือ
 นไข หลักเกณฑ์ และวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการเข ้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

30

6.

 กรรมการอิสระทีเ ป็ นผู ้รับมอบฉันทะ
รายชือ

33

7.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

35

8.

แผนทีส
 ถานทีจ
 ัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

45
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ที BLA 10/2558
23 มีนาคม 2558
เรือ
 ง

ขอเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง, ที 2/2557
2. CD-Rom รายงานประจําปี 2557
 ให ้เข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
3. ประวัตก
ิ รรมการทีไ ด ้รับการเสนอชือ
4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ
5. ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ กีย
 วกับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
6. เงือ
 นไข หลักเกณฑ์ และวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการเข ้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 กรรมการอิสระทีเ ป็ นผู ้รับมอบฉันทะ
7. รายชือ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9. แผนทีส
 ถานทีจ
 ัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
10. ซองบริการไปรษณียธ
์ รุ กิจตอบรับ

ด ้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) มีมติให ้เรียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 ใน
ั, 7 สําน ักงานใหญ่ บริษท
ว ันพุธที$ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุ มชน
ั กรุงเทพประก ันชีวต
ิ จําก ัด
(มหาชน) เลขที 23/115-121 รอยัลซิตอ
ี, เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณา
เรือ
 งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี,
วาระที$ 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั, $ 2/2557
ว ัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได ้จัดประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง, ที 2/2557 เมือ
 วันศุกร์ท ี 12 ธันวาคม 2557
และได ้จัดทํารายงานการประชุมเผยแพร่ไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิง ที
ส่งมาด ้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต ้อง เห็นสมควรเสนอทีป
 ระชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง, ที 2/2557
ิ ธิออกเสียง
การลงมติ: วาระนีต
, ้องผ่านมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น ทีม
 าประชุมและมีสท
ลงคะแนน

วาระที$ 2

ร ับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ว ัตถุป ระสงค์และเหตุผ ล: คณะกรรมการสรุปผลการดํ าเนิน งานในรอบปี 2557 และข ้อมูลสําคัญ อืน
 ๆ โดยมี
รายละเอียดตามรายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom ปรากฏตามสิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให ้ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นรับทราบ
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วาระที$ 3

, สุด ณ ว ันที$ 31 ธ ันวาคม 2557
พิจารณาอนุม ัติงบการเงินประจําปี สิน
ว ัตถุป ระสงค์และเหตุผล: เพือ
 ให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึง
, สุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
กําหนดให ้บริษัทต ้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน
, สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ได ้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับงบการเงินประจํ าปี สิน
ของบริษัทและนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญ ชี จํ ากัด ได ้ตรวจสอบและลงนามรั บ รองแล ้ว โดยได ้แสดงความเห็ น อย่างไม่ม ีเงือ
 นไข โดยได ้แสดง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 สรุปสาระสําคัญได ้ดังนี,
หน่วย : ล ้านบาท

ณ ว ันที$ 31 ธ ันวาคม
2557
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2556
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ลงทุน

208,680

208,676

165,983

สินทรัพย์รวม

215,589

215,588

171,795

เงินสํารองประกันชีวต
ิ

178,492

178,492

137,638

ิ รวม
หนีส
, น

190,013

190,009

149,532

ส่วนของเจ ้าของ

25,576

25,579

22,264

เบีย
, ประกันภัยรับสุทธิ

51,172

51,172

38,795

รายได ้จากการลงทุน

10,255

10,255

7,601

ค่าใช ้จ่ายในการรับประกัน

56,349

56,349

39,296

ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

1,881

1,878

1,720

กําไรสุทธิ

2,662

2,665

4,381

1.57

1.57

2.59*

รายการ

กําไรต่อหุ ้นขัน
, พืน
, ฐาน

หมายเหตุ : * จํานวนหุ ้นทีใ ช ้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นเป็ นจํานวนหุ ้นหลังปรับปรุงผลกระทบจากการจ่ายหุ ้นปั นผล
ในปี 2557 จํานวนประมาณ 482 ล ้านหุ ้น

ทัง, นี, รายละเอียดงบการเงินมีในรายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom ปรากฏตามสิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 2
, สุด
ความเห็ นคณะกรรมการ: เห็ นสมควรเสนอทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน
ณ วันที 31 ธั นวาคม 2557 ซึง ได ้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ท และนายชาญชัย
สกุล เกิด สิน ผู ้สอบบัญ ชีรั บ อนุ ญ าต เลขทะเบีย น 6827 จากบริษั ท เคพีเอ็ ม จี ภู ม ไิ ชย สอบบั ญ ชี จํ า กัด ได ้
ตรวจสอบและลงนามรับรองแล ้ว โดยได ้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ
 นไข
ิ ธิออกเสียง
การลงมติ: วาระนีต
, ้องผ่านมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น ทีม
 าประชุมและมีสท
ลงคะแนน
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วาระที$ 4

พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2557
ว ัตถุประสงค์และเหตุผล: เพือ
 ให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ
ข ้อบังคับบริษัท ข ้อ 56 ซึง กําหนดให ้บริษัทต ้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง ไว ้เป็ นทุนสํารองไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี,จะมีจํานวนไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
แต่จะต ้องไม่มย
ี อดขาดทุนสะสม ทัง, นี, การจ่ายเงินปั นผลของบริษัท จะต ้องได ้รับความเห็ นชอบจากสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัตป
ิ ระกันชีวต
ิ พ.ศ. 2535
, จํานวน 2,665 ล ้านบาท หรือ 1.57 บาทต่อหุ ้น มีอัตรา
ผลการดําเนินงานประจําปี 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิทัง, สิน
ลดลงจากปี ทีแ ล ้ว ซึง มีกํ าไรสุท ธิ 4,381 ล ้านบาท หรือ 2.59 บาทต่อ หุ ้น คิด เป็ นอัต ราลดลง 39.17% ทัง, นี,
บริษัทได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.45 บาท โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด 0.05 บาท คิดเป็ นเงิน
จํานวน 60.64 ล ้านบาท และจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 0.40 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน
, 545.74 ล ้านบาท โดยมีข ้อมูลเปรียบเทียบอัตราการ
485.10 ล ้านบาท รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลระหว่างกาลทัง, สิน
จ่ายเงินปั นผล ดังนี,
ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

1. กําไรสุทธิ (ล ้านบาท)
2. กําไรต่อหุ ้น (บาท:หุ ้น)
3. จํานวนหุ ้น (ล ้านหุ ้น)

2,665
1.57
1,698

4,381
2.59***
1,212

3,724
2.21***
1,205

4. เงินปั นผล (บาท:หุ ้น)

0.91

0.91

0.72

4.1 เงินปั นผลระหว่างกาล

0.45

0.40

0.36

4.2 เงินปั นผลงวดสุดท ้าย

0.46*

0.51

0.36

**1,325

1,101

863

57.96

35.14

32.58

, (ล ้านบาท)
5. รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลทัง, สิน
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร ้อยละ)

หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริษัท ครัง, ที 1/2558 เมือ
 วันที 25 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นควรเสนอให ้ทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจําปี 2558 พิจารณาอนุมัตจ
ิ ่ายเงินปั นผลงวดสุดท ้ายในอัตราหุ ้นละ 0.46 บาท
** คิดจากจํานวนหุ ้นจดทะเบียนชําระแล ้ว ณ 31 ธันวาคม 2557
*** จํานวนหุ ้นทีใ ช ้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นเป็ นจํานวนหุ ้นหลังปรับปรุงผลกระทบจากการจ่ายหุ ้นปั นผล
ในปี 2557 จํานวนประมาณ 482 ล ้านหุ ้น

ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอทีป
 ระชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้น พิจารณาอนุ มัตจ
ิ ัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุน
, ปี
สํารองตามกฎหมายประจํ าปี 2557 จํ านวน 49 ล ้านบาท ซึง จะทํ าให ้บริษั ทมีเงิน สํารองตามกฎหมาย ณ สิน
, 170.8 ล ้านบาท และเห็นควรเสนอทีป
2557 รวมทัง, สิน
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตจิ ่ายเงินปั นผล สําหรับ
ผลการดําเนิน งานในงวดวัน ที 1 กรกฎาคม 2557 - 31 ธัน วาคม 2557 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัต ราหุ ้นละ 0.46 บาท
โดยให ้จ่ายจากกําไรสะสม ซึง เสียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลในอัตราร ้อยละ 25 ทัง, นี, บริษัทได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลในอัตราหุ ้นละ 0.45 บาท โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด 0.05 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 60.64 ล ้านบาท และ
จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 0.40 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 485.10 ล ้านบาท รวมเป็ นเงิน
, 545.74 ล ้านบาท ดังนั น
จ่ายปั นผลระหว่างกาลทัง, สิน
, บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
2557 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.91 บาท อนึง สําหรับจํานวนเงินปั นผลในงวดสุดท ้ายนีจ
, ะขึน
, อยูก
่ ับจํานวน
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 ผู ถ้ ือ หุ ้นทีม ีส ท
ิ ธิใ นการรั บ เงิน ปั น ผลในวัน ที 13 พฤษภาคม 2558 ทั ง, นี, จะปิ ดสมุ ด
หุ ้น ณ วัน กํ า หนดรายชือ
ทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที 14 พฤษภาคม 2558
ทัง, นี, การจ่ายเงินปั นผลจะกระทําได ้ เมือ
 ได ้รับความเห็ นชอบจากสํานั กงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
ิ ธิออกเสีย ง
การลงมติ: วาระนี,ต ้องผ่านมติอ นุ มั ต ด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือ หุ ้น ทีม
 าประชุมและมีส ท
ลงคะแนน
วาระที$ 5

พิจารณาอนุม ัติแต่งตงกรรมการ
ั,
ว ัตถุป ระสงค์และเหตุผล: ตามข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 24 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั ง, ให ้
กรรมการออกจากตํ าแหน่ ง 1 ใน 3 หรือ จํ า นวนทีใกล ้ทีส ุด กับ สัด ส่วน 1 ใน 3 โดยในปี นี,ก รรมการทีอ อกจาก
ตําแหน่งมี 5 ท่าน คือ
1) นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการลงทุน

2) นางรัชนี นพเมือง

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) นางสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการ, กรรมการบริหาร

4) นายคาซึฮเิ ดะ โทดะ

กรรมการ

5) นายนาโอกิ บัน

กรรมการ

 บุคคล
เพือ
 เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด
 ี บริษัทได ้ประกาศบนเว็ปไซต์ของบริษัท เพือ
 เชิญให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ
เพือ
 รับการพิจารณาแต่งตัง, เป็ นกรรมการบริษัท ตัง, แต่วน
ั ที 1 ตุลาคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้น
 บุคคลเพือ
ท่านใดเสนอชือ
 รับการพิจารณาแต่งตัง, เป็ นกรรมการ
ความเห็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได ้ใช ้หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ ทีไ ด ้รับความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการบริษั ท โดยแนวทางดัง กล่า วกํ าหนดคุณ สมบั ต ข
ิ องผู ้ทีเ หมาะสมเป็ นกรรมการบริษั ท โดย
 วชาญในหลากหลายอาชีพ มีวส
คัด เลือ กจากผู ้ทรงคุณ วุฒ ิแ ละผู ้มีค วามรู ้ความเชีย
ิ ัย ทัศ น์ก ว ้างไกล อีก ทัง, มี
ความสามารถในการแสดงความคิด เห็ น อย่ า งเป็ นอิส ระ และเห็ น ว่า กรรมการที ค รบวาระทุ ก ท่ า นมี ค วามรู ้
ความสามารถทีเ หมาะสม อีกทัง, ในระยะทีผ
 า่ นมา ทําหน ้าทีก
 รรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อยของบริษัทด ้วย
ความอุตสาหะ มีผลการปฏิบัตงิ านทีด
 ี จึงเห็นควรเสนอต่อทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นให ้แต่งตัง, กรรมการทีค
 รบวาระ
จํานวน 4 ท่าน กลับเข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึง ดังนี,
1) นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการลงทุน

2) นางรัชนี นพเมือง

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) นางสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการ, กรรมการบริหาร

4) นายคาซึฮเิ ดะ โทดะ

กรรมการ
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และเสนอให ้แต่ง ตัง, นายยูอ ช
ิ ิ ฮอนด ้า เข ้าเป็ นกรรมการแทนนายนาโอกิ บั น ทีค รบวาระ ทั ง, นี, ประวัต ิ และ
 ดังกล่าวข ้างต ้น ปรากฏตามสิง ทีส
ประสบการณ์ การทํ างานของกรรมการทีไ ด ้รับการเสนอชือ
 ่งมาด ้วย 3 อีกทัง,
บริษัทได ้กําหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณาตามข ้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ล ้วนแต่เป็ นผู ้ทรงคุณ วุฒ ิม ีค วามรู ้ความสามารถ และมี
ค่า ตอบแทน ซึง เห็ น ว่า กรรมการทีไ ด ้รั บ การเสนอชือ
ประสบการณ์สงู จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์ให ้เสนอทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558 แต่งตัง, กรรมการทีค
 รบวาระ
กลับเข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึง ดังนี,
1) นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการลงทุน

2) นางรัชนี นพเมือง

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) นางสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการ, กรรมการบริหาร

4) นายคาซิฮเิ ดะ โทดะ

กรรมการ

และมีมติให ้แต่งตัง, นายยูอช
ิ ิ ฮอนด ้า เข ้าเป็ นกรรมการแทนนายนาโอกิ บัน
ิ ธิอ อกเสีย ง
การลงมติ: วาระนี,ต ้องผ่า นมติอ นุ มัต ด
ิ ้วยคะแนนเสีย งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น ทีม
 าประชุม และมีส ท
ลงคะแนน
วาระที$ 6

พิจารณาอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
ว ัตถุประสงค์และเหตุผล: เพือให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ
ข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 44 กําหนดให ้ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการ
ความเห็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได ้พิจารณากลันกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ความ
เหมาะสมกับภาระหน ้าทีแ
 ละความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผล
กํ า ไรของบริษั ท จึง เห็ น ควรเสนอให ค
้ ณ ะกรรมการบริษั ท เสนอที ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ พิ จ ารณ าอนุ มั ต ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล ้านบาท ซึง เพิม
 ขึน
, จากจํานวนค่าตอบแทนที
ได ้รับอนุมัตส
ิ ําหรับปี 2557 วงเงินไม่เกิน 15 ล ้านบาท ในอัตราร ้อยละ 11.33 โดยได ้แบ่งค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย
,
ประชุม และค่าบําเหน็ จกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี,
1) ค่าเบีย
, ประชุมครัง, ละ 40,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการแต่ละคณะได ้รับในอัตรา 2 เท่า
2) ค่าบําเหน็ จ ให ้กรรมการพิจารณาจัดสรรแบ่งจ่ายกันเอง
ทัง, นี, กรรมการทีเ ป็ นผู ้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได ้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณาตามข ้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงเห็ น ควรเสนอให ้ทีป
 ระชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาอนุ มั ต ค
ิ ่า ตอบแทนกรรมการประจํ าปี 2558
ภายในวงเงิน ไม่เกิน 16.7 ล ้านบาท ซึง เพิม ขึน
, จากจํ า นวนค่า ตอบแทนทีไ ด ้รั บ อนุ มั ต ส
ิ ํา หรั บ ปี 2557 ร ้อยละ
11.33 ตามรายละเอียดทีค
 ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนํ าเสนอ
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ิ ธิ
การลงมติ: วาระนี,ต ้องผ่านมติอนุ มัต ด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู ้ถือหุ ้นทีม
 าประชุมและมีสท
ออกเสียง
วาระที$ 7

พิจารณาอนุม ัติแต่งตงผู
ั, ส
้ อบบ ัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชี ประจําปี 2558
ว ัตถุประสงค์และเหตุผล: เพือ
 ให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 50 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ให ้พิจารณาแต่งตัง, ผู ้สอบบัญชี และกําหนด
ค่าสอบบัญชี
ความเห็ น คณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได ้คัด เลือกผู ้สอบบัญ ชีสําหรั บ ปี 2558 โดย
พิจ ารณาจากความรู ้ ความสามารถ ความเข ้าใจและมีประสบการณ์ ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวต
ิ ความ
ชํานาญในวิชาชีพ ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของผู ้สอบบัญชี และเห็นควรเสนอให ้คณะกรรมการบริษัท เสนอ
ทีป
 ระชุม สามั ญ ผู ้ถือหุ ้นอนุ มัต แ
ิ ต่งตัง, ผู ้สอบบัญ ชี และกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญ ชีรับ อนุ ญ าต จากเดิม คือ

บริษั ท เคพีเอ็ ม จี ภูม ไิ ชย สอบบัญ ชี จํ ากัด เป็ นผู ้สอบบัญ ชีจาก บริษั ท สํานั ก งาน อีวาย จํ ากัด โดยมีรายชือ
ดังต่อไปนี,
$
รายชือ

ผูส
้ อบบ ัญชีร ับอนุญาตเลขที$

ได้ร ับการแต่งตงเป
ั, ็ นปี ที$

1. นางนงลักษณ์ พุ่มน ้อย

4172

1

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต

4499

1

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวZ าณิชย์

4951

1

ทัง, นี, กําหนดให ้ผู ้สอบบัญ ชีคนใดคนหนึงข ้างต ้น เป็ นผู ้ทํ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของ
บริษัท ได ้ และในกรณี ท ผ
ี ู ้สอบบัญ ชีค นใดคนหนึงดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัต งิ านได ้ ให ้บริษัท สํานั กงาน อีวาย
จํากัด จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอืน
 ของบริษัท สํานั กงาน อีวาย จํากัด ทําหน ้าทีต
 รวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทแทน อนึง ผู ้สอบบัญชีไม่มค
ี วามสัมพันธ์หรือส่วนได ้เสียกับบริษัท/ผู ้บริหาร/ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริษัท โดยกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,600,000 บาท ซึง เท่ากับจํานวนค่าตอบแทนทีไ ด ้รับอนุมัตใิ นปี 2557
รายการ
ค่าสอบบ ัญชี
ค่าตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี
ค่าสอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

หน่วย : บาท
+/-

2558

2557

1,600,000

1,600,000

0.00

1,000,000

1,000,000

0.00

600,000

600,000

0.00

ความเห็ น คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษั ท ได ้พิจ ารณาตามข ้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง
พิจารณากลัน
 กรองคัดเลือกผู ้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอทีป
 ระชุมสามัญผู ้ถือ
หุ ้นพิจารณาอนุ มัต แ
ิ ต่งตัง, ผู ้สอบบัญ ชีรับ อนุ ญ าต จากเดิม คือ บริษั ท เคพีเ อ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญ ชี จํ ากัด เป็ น
ผู ส
้ อบบั ญ ชีจ าก บริษั ท สํ า นั ก งาน อีว าย จํ า กั ด และเห็ น ควรเสนอทีป ระชุม สามั ญ ผู ถ้ ือ หุ น
้ พิ จ ารณาอนุ มั ต ิ
กําหนดค่าสอบบัญ ชี ประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,600,000 บาท ซึง เท่ากับจํ านวนค่าตอบแทนทีไ ด ้รั บอนุ มัตใิ นปี
2557 ตามรายละเอียดทีค
 ณะกรรมการตรวจสอบนํ าเสนอ
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ิ ธิอ อกเสีย ง
การลงมติ: วาระนี,ต ้องผ่านมติอนุ มั ต ด
ิ ้วยคะแนนเสีย งข ้างมากของผู ้ถือ หุ ้น ทีม
 าประชุม และมีส ท
ลงคะแนน
วาระที$ 8

พิจารณาเรือ
$ งอืน
$ ๆ (ถ้ามี)

 ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิเข ้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558 ในวันที 30 มีนาคม 2558
ทัง, นี, บริษัทกําหนดรายชือ
 ส
ี ท
 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญั ตห
และให ้รวบรวมรายชือ
ิ ลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์ โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนพั กการ
โอนหุ ้นในวันที 31 มีนาคม 2558
จึงขอเรียนเชิญท่านผู ้ถือหุ ้น โปรดเข ้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด
 ังกล่าวข ้างต ้น โดยพร ้อมเพรียงกัน อนึง
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 7
บริษัทได ้แนบหนั งสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึง ปรากฏตามสิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 8 โดยเลือกแบบหนั งสือ
 ของท่านผู ้ถือหุ ้นในหนั งสือมอบฉั นทะ พร ้อมแนบหลักฐาน
มอบฉั นทะแบบใดแบบหนึง กรอกรายละเอียดพร ้อมลงลายมือชือ
$ บริษท
ประกอบ และส่งหนงั สือ มอบฉันทะมาย ังบริษ ท
ั ล่วงหน้าก่อ นว ันประชุ ม ซึง
ั ได้จ ัดซองบริการไปรษณี ยธ
์ ุรกิจ
ตอบร ับมาเพือ
 อํานวยความสะดวกด ้วยแล ้ว (เพือ
 ความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า
1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)
เลขานุการบริษัท
โดยคําสัง คณะกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2777 8681

โทรสาร: 0 2777 8680

หมายเหตุ : บริษัทได ้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558 ฉบับนี,ไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัท
www.bangkoklife.com
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 1 (1/4)
รายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั, $ 2/2557
บริษ ัท กรุงเทพประก ันชีวต
ิ จําก ัด (มหาชน)

ว ันเวลาประชุม
, 7 สํานั กงานใหญ่ เลขที 23/115-121
ประชุมเมือ
 วันศุกร์ท ี 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห ้องประชุมชัน
รอยัลซิตอ
ี, เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษ ัททีเ$ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน

ั
2. คุณสุนทร อรุณานนท์ชย

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. ดร.ศิร ิ การเจริญดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน

4. คุณคมคาย ธูสรานนท์

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี / กรรมการอิสระ /
 ง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย

5. คุณรัชนี นพเมือง

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. คุณประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมการ

7. คุณพจณี คงคาลัย

กรรมการ

8. คุณนาโอกิ บัน

กรรมการ

9. คุณคาซึอเิ ดะ โทดะ

กรรมการ

10. คุณทาเคชิ ฟูกด
ู ะ

 ง/
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี

11. คุณโชน โสภณพนิช

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการผู ้จัดการใหญ่

กรรมการบริษ ัททีไ$ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. คุณประพันธ์ อัศวอารี

 ง / กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย

2. คุณชัย โสภณพนิช

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. รศ. ดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี

4. คุณสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผูบ
้ ริหารของบริษ ัททีเ$ ข้าร่วมประชุม
1. คุณเรืองศักดิZ ปั ญญาบดีกล
ุ

ผู ้บริหารสายการตลาด

2. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ผู ้บริหารสายการลงทุน และเลขานุการบริษัท

3. คุณจารุวรรณ ลิม
, คุณธรรมโม

ผู ้บริหารสายบัญชีและการเงิน

4. คุณอรนุช สําราญฤทธิZ

ผู ้บริหารสายประกันชีวต
ิ
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 1 (2/4)
ั
ผูร้ ว
่ มสงเกตการณ์
การประชุมและการน ับคะแนน
1. คุณเลิศศักดิZ สุธรรมพร

ทีป
 รึกษากฎหมาย
สํานั กงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
ิ ธิ จากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย
ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สท

2. คุณทิพาภรณ์ อุน
่ ศิร ิ
เริม
$ การประชุม

13.30 น.

, จงวิธป
เลขานุการบริษัท ชีแ
ี ฏิบัตใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการเปิ ดคลิปเสียง มี
รายละเอียดดังนี,
, จงวิธป
คําชีแ
ี ฏิบ ัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
1. การประชุม จะพิจ ารณาเรือ งตามลํ าดับ ระเบีย บวาระในหนั ง สือ เชิญ ประชุม โดยจะนํ าเสนอข ้อมูล ในแต่ล ะวาระและเปิ ด
โอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซัก ถามก่อน แล ้วจึงจะให ้มีการลงมติสําหรั บวาระนั น
, ๆ กรณี ทผ
ี ู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รั บมอบฉั นทะต ้องการ
 นามสกุล ทัง, นี, กรณีทเี ป็ นผู ้รับมอบฉั นทะให ้แจ ้งชือ
 ผู ้ถือ
ซักถามก่อนหรือแสดงความเห็น ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นยกมือและแจ ้งชือ
หุ ้นทีม
 อบฉันทะมาให ้ทีป
 ระชุมทราบด ้วยทุกครัง,
, าดอีกเสียงหนึง ต่างหาก
2. ผู ้ถือหุ ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึง หุ ้นต่อหนึง เสียง ถ ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให ้ประธานมีเสียงชีข
3. การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได ้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได ้
4. ในกรณีทผ
ี ู ้ถือหุ ้นไม่เห็นด ้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให ้ผู ้ถือหุ ้นกาเครือ
 งหมายถูกลง
ในช่องไม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสียง จากนั น
, จะมีเจ ้าหน ้าทีเ ดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพือ
 นํ ามาคํานวณคะแนนเสียงของแต่
ละวาระ ทัง, นี, บริษัทจะนํ าคะแนนเสียงทีไ ม่เห็ นด ้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั น
, หักออกจากจํานวนเสียงทัง, หมดทีเ ข ้า
ร่วมประชุมและถือว่าคะแนนทีเ หลือเป็ นคะแนนทีเ ห็ นด ้วยในวาระนั น
, ๆ ทัง, นี, หากไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นแสดงความคิดเห็ นคัดค ้าน
หรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอืน
 ให ้ถือว่าทีป
 ระชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏทีห
 น ้าจอเพือ
 แสดงให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบ
คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท ทําหน ้าทีป
 ระธานในทีป
 ระชุม กล่าวต ้อนรับผู ้ถือหุ ้นและสรุปจํ านวน
ิ ธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี,
ผู ้ถือหุ ้นทีม
 าประชุมและมีสท
ผู ้ถือหุ ้นเข ้าประชุมด ้วยตนเอง

137 ราย

นับจํานวนหุ ้นได ้

61,788,280

หุ ้น

ผู ้ถือหุ ้นทีม
 อบฉันทะ

669 ราย

นับจํานวนหุ ้นได ้

945,934,316

หุ ้น

,
รวมทัง, สิน

806 ราย

,
รวมจํานวนหุ ้นทัง, สิน

1,007,722,596

หุ ้น

คิด เป็ นร ้อยละ 83.0940 ของจํ า นวนหุ ้นทีจํ า หน่ า ยได ้ทั ง, หมด 1,212,750,000 หุ ้น จึง ครบเป็ นองค์ป ระชุม ตาม
ข ้อบังคับของบริษัท และขอเปิ ดประชุมเพือ
 พิจารณาเรือ
 งตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี,
วาระที$ 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั, $ 1/2557
ประธานฯ เสนอให ้ทีป
 ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู ้ถือหุ ้น ครัง, ที 1/2557 โดยบริษัทได ้จัดส่ง
สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาล่วงหน ้าพร ้อมหนังสือเชิญประชุมแล ้ว
จากนั น
, ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็ นเพิมเติม ซึง ปรากฏว่า ไม่มค
ี ําถาม จึง
เสนอทีป
 ระชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง, ที 1/2557
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 1 (3/4)
ทีป
 ระชุมโดยเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีม
 าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุม

มติทป
ี$ ระชุม

วิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง, ที 1/2557 ด ้วยคะแนนเสียงดังนี,
-

เห็นด ้วย

-

ไม่เห็นด ้วย

-

งดออกเสียง
รวมจํานวนผู ้ออกเสียง

1,053,199,521

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

400

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

6,800

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

1,053,199,921

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

้ ท
ิ ธิใบสําค ัญแสดงสิทธิ
วาระที$ 2 พิจารณาอนุม ัติจ ัดสรรหุน
้ เพือ
$ รองร ับการจ่ายปันผล และรองร ับการใชส
รวมถึงจ ัดสรรหุน
้ ทีเ$ หลือจากการจ่ายปันผล
ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได ้พิจารณาแล ้วเห็นควรเสนอผู ้ถือหุ ้นพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี,
1. อนุ มั ต ล
ิ ดจํ า นวนหุ ้นทีจั ด สรรไว ้รองรั บ การใช ้สิท ธิข องใบสํา คัญ แสดงสิท ธิล งจํ า นวน 40,800 หุ ้น และเพิม
จํานวนหุ ้นทีจ
 ัดสรรไว ้รองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลจํานวน 40,800 หุ ้น ทําให ้จํ านวนหุ ้นเพือรองรับการจ่ายปั นผล
, หุ ้น
เป็ นหุ ้นปั นผลจํานวน 485,100,000 หุ ้น และจํานวนหุ ้นเพือ
 รองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี ะซือ
สามัญของบริษัทจํานวน 2,900,000 หุ ้น
2. อนุมัตจ
ิ ัดสรรหุ ้นทีเ หลือจากการจัดสรรหุ ้นปั นผล จํานวน 2,775,075 หุ ้น โดยแบ่งเป็ นเสนอขายหุ ้นแก่บุคคล
ในวงจํ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.28/2551 ข ้อ 24 จํานวน
2,775,000 หุ ้น ในราคาไม่ตํากว่า 90% ของราคาปิ ดทีม
 ีล่าสุด ก่อนการเสนอขาย และเสนอขายต่อกองทุน
สํารองเลีย
, งชีพพนั กงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) จํานวน 75 หุ ้น ในราคาตามมูลค่าทีต
 รา
ไว ้
จากนัน
, ประธานฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม
 เติม มีประเด็นดังนี,
คุณทองอินทร์ แสงงาม

ข ้อทราบเหตุผลทีผ
 ู ้ถือหุ ้นยังไม่ได ้รับหุ ้นปั นผล ทัง, ๆทีไ ด ้รับเงินสดปั นผลแล ้ว

ผู ้ถือหุ ้น

และจะสามารถดําเนินการได ้เมือ
 ไร

คุณโชน โสภณพนิช

ั เนือ
ื, หุ ้นในกระดานไทย
เหตุการณ์ทเี กิดขึน
, เป็ นเหตุสด
ุ วิสย
 งจากมีผู ้ถือหุ ้นต่างชาติซอ

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

ในจํานวนมาก และไม่สามารถปิ ดทะเบียนโอนหุ ้นเป็ นต่างชาติได ้เนือ
 งจากสัดส่วนการ
ถือหุ ้นของต่างชาติเต็ม จึงทําให ้ไม่สามารถดําเนินการจัดสรรหุ ้นปั นผลได ้เนือ
 งจากจะทํา
ให ้สัดส่วนต่างชาติเกินกว่าทีก
 ฏหมายกําหนด อีกทัง, หุ ้นทีถ
 ก
ู ตัดสิทธิด
Z งั กล่าวมีจํานวนสูง
มากเกินกว่าทีจ
 ะจัดสรรให ้กับกองทุนสํารองเลีย
, งชีพพนั กงานของบริษัทได ้ จึงจําเป็ นต ้อง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกฏหมายโดยการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรหุ ้น
ดังกล่าว ก่อนทีจ
 ะดําเนินการจัดสรรหุ ้นปั นผลได ้

คุณเชิดชู โสภณพนิช

บริษัทจะรีบดําเนินการให ้เร็วทีส
 ด
ุ ในการจัดสรรหุ ้นปั นผลและนํ าหุ ้นเข ้าจดทะเบียน

ประธานกรรมการ

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทเี กิดขึน
, อยูน
่ อกเหนือการควบคุม เนือ
 งจากไม่คด
ิ ว่าจะมีจํานวน
หุ ้นทีถ
 อ
ื โดยต่างชาติและไม่สามารถปิ ดโอนเพือ
 รับเงินปั นผลได ้เป็ นจํานวนมาก
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 1 (4/4)
คุณสมเกียรติ พรหมรัตน์

ึ ษาเพือ
เมือ
 เกิดกรณีนแ
ี, ล ้วบริษัทจะใช ้เป็ นกรณีศก
 ไม่ให ้เกิดปั ญหาขึน
, อีกในอนาคตหรือไม่

ผู ้ถือหุ ้น
คุณเชิดชู โสภณพนิช

ในอนาคตถ ้ามีการจ่ายปั นผลอีกบริษัทจะใช ้ประสบการณ์ในครัง, นีเ, ตรียมการรองรับให ้ดีขน
ึ,

ประธานกรรมการ

เช่นอาจจะมีการเสนอทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 พิจารณาอนุมัตใิ ห ้จัดสรรหุ ้นทีเ หลือไว ้ล่วงหน ้า
เป็ นต ้น

มติทป
ี$ ระชุม

ิ ธิออกเสียง มีมติอนุมัต ิ
ทีป
 ระชุมโดยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู ้ถือหุ ้นทีม
 าประชุมและมีสท
ลดจํานวนหุ ้นทีจ
 ัดสรรไว ้รองรับการใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิลงจํานวน 40,800 หุ ้น และเพิม
 จํานวน
หุ ้นทีจ
 ัดสรรไว ้รองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลเพิม
 จํานวน 40,800 หุ ้น ทําให ้จํานวนหุ ้นเพือ
 รองรับการจ่ายปั นผล
,
เป็ นหุ ้นปั นผลจํานวน 485,100,000 หุ ้น และจํานวนหุ ้นเพือ
 รองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี ะซือ
หุ ้นสามัญของบริษัทจํานวน 2,900,000 หุ ้น และอนุมัตจิ ัดสรรหุ ้นทีเ หลือจากการจัดสรรหุ ้นปั นผล จํานวน
2,775,075 หุ ้น โดยแบ่งเป็ นเสนอขายหุ ้นแก่บค
ุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 28/2551 ข ้อ 24 จํานวน 2,775,000 หุ ้น ในราคาไม่ตํา กว่า 90% ของ
ราคาปิ ดทีม
 ล
ี า่ สุดก่อนการเสนอขาย และเสนอขายต่อกองทุนสํารองเลีย
, งชีพพนักงาน บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) จํานวน 75 หุ ้น ในราคาตามมูลค่าทีต
 ราไว ้ ด ้วยคะแนนเสียงดังนี,
-

เห็นด ้วย

-

ไม่เห็นด ้วย

-

งดออกเสียง
รวมจํานวนผู ้ออกเสียง

1,049,628,830

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.6603

3,561,891

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.3382

16,000

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0015

1,053,206,721

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

อนึง ระหว่างการประชุมมีผู ้ถือหุ ้นลงทะเบียน เพือ
 เข ้าร่วมประชุมเพิม
 ขึน
, โดยมีจํานวนผู ้ถือหุ ้นทีม
 าประชุมด ้วยตนเอง
เพิ ม ขึ,น เป็ น 197 ราย และผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ที ม อบฉั นทะ 696 ราย รวมทั ,ง หม ดเพิ ม ขึ,น เป็ น 893 ราย นั บจํ า นวนหุ น
้ ทั ,ง หม ด
1,053,206,721 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 86.8445 ของจํานวนหุ ้นทีจ
 ําหน่ายได ้ทัง, หมด
ไม่มผ
ี ู ้เสนอเรือ
 งอืน
 ให ้ทีป
 ระชุมพิจารณาเพิม
 เติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีส
 ละเวลามาร่วมประชุม และ
ปิ ดการประชุมเวลา 14.10 น.

(นายเชิดชู โสภณพนิช)

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 3 (1/9)
$
ประว ัติกรรมการทีไ$ ด้ร ับการเสนอชือ
ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค
$ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
$ - นามสกุล
ชือ

นายเชิดชู โสภณพนิช
อายุ

ประเภทกรรมการทีข
$ อแต่งตงั,

ั
สญชาติ

68 ปี

ไทย

ประธานกรรมการ
(หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 4)

ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง

35

ปี

การศึกษา
ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน
มหาวิทยาลัยลอนดอน

การอบรมหล ักสูตรกรรมการ

-

ประสบการณ์ทํางาน
บริษ ัททีจ
$ ดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2552 - ปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2546 - ปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2544 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)

2523 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2523 - 2552

รองประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2519 - 2523

กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หน่วยงานอืน
$ ๆ
2547 - ปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

2545 - ปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 3 (2/9)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

การถือหุน
้ ในบริษ ัท

- คณะกรรมการบริษัท

8/8

- คณะกรรมการบริหาร

11/11

- คณะกรรมการลงทุน

11/11

45,704,014 หุ ้น (ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น วันที 30 ธันวาคม 2557)
ิ ธิออกเสียงทัง, หมด
คิดเป็ นร ้อยละ 2.692 ของจํานวนหุ ้นทีม
 ส
ี ท

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ
้ ริหารในกิจการอืน
$
- กิจการอืน
$ ทีเ$ ป็นบริษ ัทจดทะเบียน

1

แห่ง

1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
- กิจการอืน
$ ทีไ$ ม่ใช่บริษ ัทจดทะเบียน

2

แห่ง

1. ประธานกรรมการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ
$ ข่งข ัน/กิจการทีเ$ กีย
$ วเนือ
$ งก ับธุรกิจของบริษ ัท
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- ไม่ม ี -

สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 3 (3/9)
$
ประว ัติกรรมการทีไ$ ด้ร ับการเสนอชือ
ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค
$ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
$ - นามสกุล
ชือ

นางรัชนี นพเมือง
อายุ

ประเภทกรรมการทีข
$ อแต่งตงั,

ั
สญชาติ

61 ปี

ไทย

กรรมการ
(หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 4)

ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง

14

ปี

การศึกษา
ปริญญาโท

สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

(เกียรตินย
ิ ม อันดับ 2) สาขาบัญชี (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร

ผู ้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น ที 2

หลักสูตร

Advanced Management Program Harvard Business School

การอบรมหล ักสูตรกรรมการ

-

ประสบการณ์ทํางาน
บริษ ัททีจ
$ ดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - ปั จจุบน
ั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2544 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2557 - ปั จจุบน
ั

รองผู ้จัดการใหญ่ ผู ้จัดการสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

2553 - 2557

ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ ผู ้จัดการสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน )

2544 - 2553

ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ ผู ้อํานวยการลูกค ้าบุคคลนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

2543 - 2544

 รายย่อยนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ สายสินเชือ

2542 - 2543

 รายย่อยนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ผู ้อํานวยการอาวุโส สินเชือ

2540 - 2542

ผู ้อํานวยการอาวุโส สํานั กประธานกิจการนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

2538 - 2540

ผู ้จัดการภาคนครหลวง 2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

2529 - 2538

ผู ้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หน่วยงานอืน
$ ๆ
2555 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ สมาคมนั กวางแผนการเงินไทย

2554 - ปั จจุบน
ั

 ทีอ
รองประธาน สมาคมสินเชือ
 ยูอ
่ าศัย

2546 - 2554

 ทีอ
กรรมการ สมาคมสินเชือ
 ยูอ
่ าศัย
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 3 (4/9)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท

7/8

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การถือหุน
้ ในบริษ ัท

2/2

ไม่ม ี (ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น วันที 30 ธันวาคม 2557)

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ
้ ริหารในกิจการอืน
$
- กิจการอืน
$ ทีเ$ ป็นบริษ ัทจดทะเบียน

1

แห่ง

1. รองผู ้จัดการใหญ่ ผู ้จัดการสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- กิจการอืน
$ ทีไ$ ม่ใช่บริษ ัทจดทะเบียน

2

แห่ง

1. กรรมการ สมาคมนั กวางแผนการเงินไทย
 ทีอ
2. รองประธาน สมาคมสินเชือ
 ยูอ
่ าศัย
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ
$ ข่งข ัน/กิจการทีเ$ กีย
$ วเนือ
$ งก ับธุรกิจของบริษ ัท

- 17 -

- ไม่ม ี -

สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 3 (5/9)
$
ประว ัติกรรมการทีไ$ ด้ร ับการเสนอชือ
ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค
$ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
$ - นามสกุล
ชือ

นางสาวิตรี รมยะรูป
อายุ

ประเภทกรรมการทีข
$ อแต่งตงั,

ั
สญชาติ

54 ปี

ไทย

กรรมการ
(หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 4)

ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง

16

ปี

การศึกษา
ปริญญาโท

MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ปริญญาตรี

Economics, Barnard College, Columbia University, USA.

กําลังศึกษาหลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที 17
การอบรมหล ักสูตรกรรมการ
2556

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที 176/2556

ประสบการณ์ทํางาน
บริษ ัททีจ
$ ดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - ปั จจุบน
ั

กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2542 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

หน่วยงานอืน
$ ๆ
2551 - ปั จจุบน
ั

กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด ้น มารีน่า จํากัด

2543 - ปั จจุบน
ั

กรรมการผู ้จัดการ บริษัท สุขม
ุ วิท ซิต ี, จํากัด

2552 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท ซิตเี, รียลตี, จํากัด

2552 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพาร์ค จํากัด

2548 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิง, จํากัด

2542 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จํากัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท

8/8

- คณะกรรมการบริหาร

7/11
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 3 (6/9)
การถือหุน
้ ในบริษ ัท

ไม่ม ี (ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น วันที 30 ธันวาคม 2557)

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ
้ ริหารในกิจการอืน
$
- กิจการอืน
$ ทีเ$ ป็นบริษ ัทจดทะเบียน

ไม่ม ี

- กิจการอืน
$ ทีไ$ ม่ใช่บริษ ัทจดทะเบียน

6

แห่ง

1. กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด ้น มารีน่า จํากัด
2. กรรมการผู ้จัดการ บริษัท สุขม
ุ วิท ซิต ี, จํากัด
3. กรรมการ บริษัท ซิตเี, รียลตี, จํากัด
4. กรรมการ บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพาร์ค จํากัด
5. กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิง, จํากัด
6. กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จํากัด
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ
$ ข่งข ัน/กิจการทีเ$ กีย
$ วเนือ
$ งก ับธุรกิจของบริษ ัท

- 19 -

- ไม่ม ี -

สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 3 (7/9)
$
ประว ัติกรรมการทีไ$ ด้ร ับการเสนอชือ
ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค
$ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
นายคาซึฮเิ ดะ โทดะ

$ - นามสกุล
ชือ

อายุ
ประเภทกรรมการทีข
$ อแต่งตงั,

ั
สญชาติ

51 ปี

ญีป
 น
ุ่

กรรมการ
(หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 4)

ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง

1 ปี

การศึกษา
ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์, Sophia University, Japan

การอบรมหล ักสูตรกรรมการ

-

ประสบการณ์ทํางาน

บริษ ัททีจ
$ ดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
2554 - 2555
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
หน่วยงานอืน
$ ๆ
มี.ค.2558 - ปั จจุบน
ั

Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company

ธ.ค.2557 - ปั จจุบน
ั

Member of Investment Committee, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)

ส.ค.2557 - ปั จจุบน
ั

Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore)

เม.ย.2557 - ปั จจุบน
ั

Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd. (India)

มี.ค.2557 - ปั จจุบน
ั

Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.

2557 - มี.ค.2558

General Manager for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company

2555 - 2557

General Manager, 1st Corporate Finance Department, Nippon Life Insurance Company

2552 - 2555

General Manager, International Planning & Operations Department, Nippon Life
Insurance Company

2550 - 2552

General Manager, Credit & Alternative Investment Department, Nippon Life Insurance
Company

2549 - 2550

General Manager, Corporate Planning & Administrative Department, Nissay Asset
Management Corporation

2547 - 2549

Deputy General Manager, Corporate Planning & Administrative Department, Nissay
Asset Management Corporation

2546 - 2547

Chief Manager, Public Communications Office/Corporate Planning & Administrative
Department, Nissay Asset Management Corporation
- 20 -

สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 3 (8/9)
2542 - 2546

Deputy General Manager, International Investment Department, Nippon Life Insurance
Company

2538 - 2542

Manager, International Investment Department Nippon Life Insurance Company

2535 - 2538

Nippon Life (Deutschland) GmbH (Germany)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท

6/8

ได ้รับเลือกตัง, เป็ นกรรมการเมือ
 วันที 14 มีนาคม 2557
การถือหุน
้ ในบริษ ัท

ไม่ม ี (ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น วันที 30 ธันวาคม 2557)

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ
้ ริหารในกิจการอืน
$
- กิจการอืน
$ ทีเ$ ป็นบริษ ัทจดทะเบียน

ไม่ม ี

- กิจการอืน
$ ทีไ$ ม่ใช่บริษ ัทจดทะเบียน

5

แห่ง

1. Member of Investment Committee, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)
2. Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore)
3. Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd. (India)
4. Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
5. Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ
$ ข่งข ัน/กิจการทีเ$ กีย
$ วเนือ
$ งก ับธุรกิจของบริษ ัท
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- ไม่ม ี -

สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 3 (9/9)
$
ประว ัติกรรมการทีไ$ ด้ร ับการเสนอชือ
ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค
$ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
นายยูอช
ิ ิ ฮอนด ้า

$ - นามสกุล
ชือ

อายุ
ประเภทกรรมการทีข
$ อแต่งตงั,

ั
สญชาติ

44 ปี

ญีป
 น
ุ่

กรรมการ
(หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 4)

ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง

 เป็ นกรรมการครัง, แรก
ได ้รับการเสนอชือ

การศึกษา
B.A., Doshisha University, 1994, Faculty of Commerce
CMA (Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan)
การอบรมหล ักสูตรกรรมการ

-

ประสบการณ์ทํางาน
มี.ค. 2558-ปั จจุบน
ั

Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.

2552 - มี.ค. 58

Deputy General Manager, International Business and Chief Portfolio Manager,
Nissay Asset Management Corp., Tokyo

2549 - 2552

Dispatched to Bangkok Life Assurance PCL., Thailand

2546 - 2549

Manager, International Planning & Operations Dept., Nippon Life Insurance Company

2545 - 2546

Manager, China Dept., Nippon Life Insurance Company

2541 - 2545

Corporate Sales Planning & Product Development Office,
Nippon Life Insurance Company

2539 - 2541

Metropolitan Area Headquarter, Nippon Life Insurance Company

2537 - 2539

Joined Nippon Life Insurance Company, Kishiwada Branch, Osaka

การถือหุน
้ ในบริษ ัท

ไม่ม ี (ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น วันที 30 ธันวาคม 2557)

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ
้ ริหารในกิจการอืน
$
- กิจการอืน
$ ทีเ$ ป็นบริษ ัทจดทะเบียน

ไม่ม ี

- กิจการอืน
$ ทีไ$ ม่ใช่บริษ ัทจดทะเบียน

2

แห่ง

1. Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ
$ ข่งข ัน/กิจการทีเ$ กีย
$ วเนือ
$ งก ับธุรกิจของบริษ ัท
- 22 -

- ไม่ม ี -

สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 4 (1/2)
หล ักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
หล ักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน ้าทีพ
 จ
ิ ารณาสรรหาบุคคลผู ้ทีเ หมาะสมโดยพิจารณาจากผู ้ทรงคุณวุตซ
ิ งึ มี
ประสบการณ์ จ ากหลากหลายธุ รกิจ มีคุณ ธรรมและจริย ะธรรม มีทั ศ นคติท ีด ีต่อ องค์ก ร มีวุฒ ิภ าวะและความเป็ นมือ อาชีพ
สามารถอุทศ
ิ เวลาให ้กับงานของบริษทอย่างเพียงพอ
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษั ท แต่งตัง, ให ้กรรมการจํ านวนหนึงเป็ นกรรมการตรวจสอบทีม
 ีค วามเป็ นอิสระ โดยมีสัด ส่วน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทัง, หมด และมี 1 ท่านทีม
 ค
ี วามรู ้ความเข ้าใจหรือมีประสบการณ์ด ้านบัญชี และ/หรือการเงินเป็ นอย่างดีและเป็ น
ผู ้ทีม
 ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง, ให ้กรรมการจํานวนหนึง เป็ นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน ้าทีใ นการบริหารกิจการของบริษัทตามที
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให ้กรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง และให ้คณะกรรมการบริหารแต่งตัง, พนั กงาน
ตําแหน่งผู ้บริหาร จํานวน 1 คน ทําหน ้าทีเ ลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
 ง
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสีย
 ง และแต่ง ตัง,
คณะกรรมการบริษั ท แต่ง ตัง, ให ้กรรมการจํ านวนหนึงและผู ้บริห ารระดับ สูง เป็ นคณะกรรมการบริห ารความเสีย
 งเป็ นเลขานุการ เพือทําหน ้าทีก
 งโดยรวม ให ้
ผู ้บริหารทีร ับผิดชอบดูแลงานด ้านบริหารความเสีย
 ํากับดูแลการบริหารความเสีย
 งตามทีบ
เป็ นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ด ้านการบริหารความเสีย
 ริษัทและหน่วยงานกํากับดูแลของภาครัฐกําหนด
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษั ท แต่งตัง, ให ้กรรมการจํ านวนหนึงเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน โดยแต่งตัง, กรรมการ
อิสระ 1 ท่าน เป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน เพือ
 ทําหน ้าทีพ
 จ
ิ ารณาสรรหาบุคคลทีม
 ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ในการดํ ารงตํ าแหน่ ง และพิจารณาหลักเกณฑ์และรูป แบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู ้บริหารระดับสูงทีส
 งู กว่า
หรือเทีย บเท่ารองผู ้จัด การใหญ่ คัด เลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาเพือเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการบริษั ทพิจารณา
อนุมัต ิ และ/หรือ นํ าเสนอทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
 อนุมัตแ
ิ ต่งตัง, ตามแต่กรณี ตามข ้อบังคับบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง, ให ้กรรมการจํานวนหนึง เป็ นคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี โดยแต่งตัง, กรรมการอิสระ 1 ท่าน
เป็ นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
 ี เพือ
 ทําหน ้าทีก
 ํากับดูแลกิจการให ้มีระบบการบริหารจัดการทีม
 ป
ี ระสิทธิภาพ โปร่งใส
 มันและความมันใจแก่ผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีสว่ นได ้เสีย รวมทัง, ผู ้ทีเ กีย
ตรวจสอบได ้ สร ้างความเชือ
 วข ้องทุกฝ่ าย ตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด
 ใี ห ้สอดคล ้องกับแนวทางของสํานั กงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง, ให ้กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทเป็ นคณะกรรมการการลงทุนไม่น ้อยกว่าสามคน ผู ้ซึง มีความรู ้
 วชาญและประสบการณ์ เป็ นเวลาไม่น อ
 ง หรือ การ
ความเชีย
้ ยกว่า สามปี เกีย
 วกั บ การบริห ารการลงทุน การบริห ารความเสีย
วิเคราะห์หลัก ทรั พ ย์ เพือทํ าหน ้าทีด
 ูแลรับ ผิดชอบการลงทุนของบริษั ท โดยให ้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ
 งการลงทุนประกอบธุรกิจอืน
 ของบริษัทประกันชีวต
ิ พ.ศ.2556
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 4 (2/2)
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทได ้กําหนดนิยาม "กรรมการอิสระ" ให ้สอดคล ้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
 ข
ี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และข ้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 4/2552 เรือ
 ง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให ้เสนอขายหุ ้นทีอ
 อกใหม่ (ฉบับที 2) ดังนี,
1. มีกรรมการอิสระอย่างน ้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง, หมดของบริษัท แต่ต ้องไม่น ้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต ้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี,
ิ ธิออกเสียงทัง, หมดของบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ทร่วม
(1) ถือหุ ้นไม่เกิน ร ้อยละ 1 ของจํ านวนหุ ้นทีม
 ส
ี ท
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง, นี, ให ้นั บรวมการถือหุ ้นของผู ้ทีเ กีย
 วข ้องของกรรมการอิสระ
รายนัน
, ๆ ด ้วย
(2) ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการทีม ีส ่วนร่ วมบริห ารงาน ลูก จ ้าง พนั ก งาน ทีป รึก ษาทีได ้เงิน เดือ นประจํ า หรือ ผู ้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือ ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ เว ้น
แต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม
 ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ ป็ น บิดามารดา
คูส
่ มรส พีน
 ้อง และบุตร รวมทัง, คูส
่ มรสของบุตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ
 ะ
ได ้รับการเสนอให ้เป็ นผู ้บริหารหรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่ม ีห รือ เคยมีค วามสัม พั น ธ์ท างธุรกิจ กับ บริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ทร่ วม ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอ
 าจเป็ นการขัดขวางการใช ้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง, ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
 น
ี ั ย หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของผู ้ทีม
 ค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษั ทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอํ านาจควบคุม ของบริษั ท เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้สอบบัญ ชีของบริษั ท บริษัท ใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอํ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
 น
ี ั ย ผู ้มีอํานาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของสํานั กงานสอบบัญชี ซึง มีผู ้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นผู ้ให บ
้ ริก ารทางวิช าชีพ ใด ๆ ซึง รวมถึง การให ้บริก ารเป็ นทีป รึก ษากฎหมายหรือ ทีป รึก ษา
ทางการเงิน ซึง ได ้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล ้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
 น
ี ั ย ผู ้มีอํานาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของผู ้ให ้บริการ
ทางวิชาชีพนัน
, ด ้วย เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ ด ้รับการแต่งตัง, ขึน
, เพือ
 เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้นซึง
เป็ นผู ้ทีเ กีย
 วข ้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม
 ส
ี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม
 น
ี ั ยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุ น
้ ส่ว นทีม ีนั ย ในห า้ งหุ ้นส่ว น หรือ เป็ นกรรมการทีม ีส ่ว นร่ ว มบริห ารงาน ลูก จ ้าง พนั ก งาน ทีป รึก ษาทีรั บ
ิ ธิอ อกเสีย งทั ง, หมดของบริษั ทอืน
เงิน เดือ นประจํ า หรือ ถือ หุ ้นเกิน ร ้อยละ 1 ของจํ า นวนหุ ้นทีม
 ีส ท
 ซึง ประกอบ
กิจการทีม
 ส
ี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม
 น
ี ัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มล
ี ก
ั ษณะอืน
 ใดทีท
 ําให ้ไม่สามารถให ้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย
 วกับการดําเนินงานของบริษัท
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 5 (1/5)
ข้อบ ังค ับของบริษ ัทเฉพาะทีเ$ กีย
$ วก ับการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้
หมวดที$ 4 คณะกรรมการ
ข ้อ 21. ให ้บริษั ทมีค ณะกรรมการของบริษั ทไม่น อ้ ยกว่า 5 (ห ้า) คน และกรรมการไม่น ้อยกว่ากึง หนึงของจํ านวนกรรมการ
ทัง, หมดต ้องมีถน
ิ ทีอ
 ยูใ่ นราชอาณาจักร
 องจํานวนกรรมการทัง, หมดจะต ้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย
ข ้อ 22. กรรมการไม่น ้อยกว่าสามในสีข
ข ้อ 23. การเลือกตัง, กรรมการของบริษัทให ้กระทําโดยทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้น ทัง, นีต
, ามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี,
23.1

ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ ้นต่อหนึง เสียง

23.2

ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใช ้วิธอ
ี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ทป
ี ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง, ผู ้ถือหุ ้น
ต ้องออกเสียงด ้วยคะแนนทีม
 อ
ี ยูท
่ งั , หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้

23.3

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง, กรรมการให ้ใช ้เสียงข ้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให ้ผู ้เป็ นประธาน
, าด
ทีป
 ระชุมเป็ นผู ้ออกเสียงชีข

ข ้อ 24. ในการประชุมสามัญประจํ าปี ทุกครัง, ให ้กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึง ในสามเป็ นอัตรา ถ ้าจํ านวนกรรมการทีจ
 ะแบ่ง
ออกให ้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํานวนใกล ้ทีส
 ด
ุ กับสัดส่วนหนึง ในสาม
กรรมการทีจ
 ะต ้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทส
ี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน
, ให ้จับสลากกันว่าผู ้ใด
จะออก ส่วนปี หลังต่อไปให ้กรรมการคนทีอ
 ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส
 ด
ุ นัน
, เป็ นผู ้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการซึง พ ้นจากตําแหน่งตามวาระในข ้อนี, อาจได ้รับเลือกตัง, กลับมาเป็ นกรรมการใหม่ได ้
ข ้อ 25. นอกจากการพ ้นตําแหน่งตามวาระแล ้ว กรรมการพ ้นจากตําแหน่งเมือ

25.1

ตาย

25.2

ลาออก

25.3

ขาดคุณสมบัต ิ หรือมีลก
ั ษณะต ้องห ้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

25.4

ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นลงมติให ้ออก ตามข ้อ 28

25.5

ศาลมีคําสัง ให ้ออก

ข ้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ ง ให ้ยืน
 ใบลาออกต่อบริษั ท การลาออกมีผลนั บแต่วันทีใ บลาออกไปถึงบริษั ท
กรรมการซึง ลาออกตามวรรคหนึง จะแจ ้งการลาออกของตนให ้แก่นายทะเบียนทราบด ้วยก็ได ้
ข ้อ 27. ภายใต ข
้ อ
้ บั ง คั บ ข อ้ 28 ในกรณี ท ี ตํ า แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อ ืน นอกจากถึง คราวออกตามวาระให ้
คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึง มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชนจํากัดเข ้าเป็ น
กรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว ้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน ้อยกว่าสองเดือน
 องจํานวนกรรมการที
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง ต ้องประกอบด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสีข
ยังเหลืออยู่
บุคคลซึง เข ้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึง จะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระทีย
 ังเหลืออยู่ของ
กรรมการทีต
 นแทน
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 5 (2/5)
ข ้อ 28. ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นอาจลงมติให ้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อย
 องจํ า นวนผู ้ถือ หุ ้นซึง มาประชุม และมีส ท
ิ ธิอ อกเสีย งและมีหุ ้นนั บ รวมกั น ได ้ไม่ น อ้ ยกว่า กึง หนึง ของ
กว่าสามในสีข
ิ ธิออกเสียง
จํานวนหุ ้นทีถ
 อ
ื โดยผู ้ถือหุ ้นทีม
 าประชุมและมีสท
ข ้อ 29. กรรมการจะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได ้
ข ้อ 30. ให ้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทค
ี ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึง หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
ด ้วยก็ได ้ รองประธานกรรมการมีหน ้าทีต
 ามข ้อบังคับในกิจการ ซึง ประธานกรรมการมอบหมาย
ข ้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต ้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน ้อยไม่น ้อยกว่ากึง หนึง ของจํานวนกรรมการทัง, หมดจึงจะ
เป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป
ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป
 ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตห
ิ น ้าทีไ ด ้ถ ้ามีรองประธานกรรมการ
ให ้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ ด ้ ให ้กรรมการซึง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง เป็ นประธานในทีป
 ระชุม
, าดของทีป
การวินจ
ิ ฉัยชีข
 ระชุมให ้ถือเสียงข ้างมาก
ิ ธิออกเสียง
กรรมการคนหนึง มีเสียงหนึง ในการลงคะแนน เว ้นแต่กรรมการซึง มีสว่ นได ้เสียในเรือ
 งใดไม่มส
ี ท
, าด
ในเรือ
 งนัน
, ถ ้าคะแนนเสียงเท่ากันให ้ประธานในทีป
 ระชุมออกเสียงเพิม
 ขึน
, อีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชีข
ข ้อ 32. ประธานกรรมการเป็ นผู ม
้ ีอํ า นาจเรีย กประชุ ม หรือ สั ง ให ม
้ ีก ารเรีย กประชุม คณะกรรมการได ้ในการเรีย กประชุ ม
คณะกรรมการให ้ประธานกรรมการหรือผู ้ซึง ได ้รับมอบหมายส่งหนั งสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น ้อยกว่าเจ็ดวันก่อน
การประชุม เว ้นแต่ในกรณีจําเป็ นรีบด่วนเพือ
 รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ ้งการนั ดประชุมโดยวิธอ
ี น
ื และ
กําหนดวันประชุมให ้เร็วกว่านัน
, ก็ได ้
ข ้อ 33. คณะกรรมการต ้องปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีใ ห ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข ้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทป
ี ระชุมผู ้
ถือหุ ้น
ให ้คณะกรรมการแต่งตัง, กรรมการคนหนึง เป็ นกรรมการผู ้จัดการ โดยให ้มีอํานาจหน ้าทีต
 ามทีค
 ณะกรรมการ
เห็นสมควร
คณะกรรมการอาจมอบหมายให ้กรรมการคนหนึง หรือหลายคน หรือบุคคลอืน
 ใดปฏิบัตก
ิ ารอย่างใดอย่างหนึง
แทนคณะกรรมการก็ได ้
ข ้อ 34. ห ้ามมิให ้กรรมการประกอบกิจการเข ้าเป็ นหุ ้นส่วนหรือเข ้าเป็ นกรรมการในนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
 ทีม
 ส
ี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว ้นแต่จะแจ ้งให ้ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนทีจ
 ะมีมติแต่งตัง,
ั ช ้า หากมีสว่ นได ้เสียในสัญญาทีท
ข ้อ 35. กรรมการต ้องแจ ้งให ้บริษัททราบโดยไม่ชก
 ํากับบริษัทหรือถือหุ ้นหรือหุ ้นกู ้เพิม
 ขึน
,
หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข ้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต ้องประชุมอย่างน ้อย 3 เดือนต่อครัง, ณ ท ้องทีอ
 ันเป็ นทีต
 ัง, สํานั กงานใหญ่ สํานั กงานสาขา
หรือจังหวัดใกล ้เคียง
ข ้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตัง, กรรมการจํานวนหนึงตามทีเ ห็นสมควร ให ้เป็ นคณะกรรมการบริหาร โดยให ้มีอํานาจหน ้าที
ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามทีค
 ณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และให ้กรรมการผู ้จัดการเป็ นกรรมการบริหารโดย
ตําแหน่ง
ให ค
้ ณ ะกรรมการบริห ารเลื อ กกรรมการบริห ารคนห นึ ง เป็ นประธานกรรมการบริห าร ในกรณี ที ค ณ ะ
กรรมการบริหารเห็ นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึงหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริหารก็ได ้ รอง
ประธานกรรมการบริหารมีหน ้าทีต
 ามข ้อบังคับในกิจการซึง ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 5 (3/5)
ิ ธิไ ด ้รั บ ค่ า ตอบแทนและบํ า เหน็ จ ตามทีท ีป ระชุม คณะกรรมการกํ า หนด แต่ ทั ง, นี, ไ ม่
กรรมการบริห ารมีส ท
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู ้นั น
, ในอันทีจ
 ะได ้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอืน
 ตามข ้อบังคับนี,
ในฐานะกรรมการ
ข ้อ 38. ให ้ประธานกรรมการบริห ารเป็ นประธานทีป
 ระชุมคณะกรรมการบริห าร ในกรณี ท ป
ี ระธานกรรมการบริห ารไม่อยู่ในที
ประชุม หรือ ไม่ส ามารถปฏิบัต ห
ิ น า้ ทีได ้ ให ้รองประธานกรรมการบริห ารเป็ นประธานในทีป ระชุม ในกรณี ท ีไม่ม ีร อง
ประธานกรรมการบริห ารหรือ มีแ ต่ไม่อ ยู่ในทีประชุม หรือไม่ส ามารถปฏิบัตห
ิ น า้ ทีไ ด ้ ให ้กรรมการซึง มาประชุม เลือ ก
กรรมการซึง มาประชุมคนหนึง เป็ นประธานในทีป
 ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริห ารเพือ พิจารณาดํ าเนิน การใดๆ ตามอํ านาจหน า้ ทีดัง ทีก
 ํ าหนดไว ้ จะต ้อง
ประกอบด ้วยกรรมการบริหารไม่น ้อยกว่ากึง หนึง ของคณะกรรมการบริหารทัง, หมด จึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
, าดของทีป
การวินจ
ิ ฉัยชีข
 ระชุมคณะกรรมการบริหารในเรือ
 งใดของคณะกรรมการบริหารจะต ้องได ้รับการออก
เสียงไม่น ้อยกว่ากึง หนึงของจํ านวนเสียงทีเ ป็ นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพือลงมตินัน
, กรรมการหนึงคนมีเสียง
, าด
หนึง เสียง ถ ้าคะแนนเสียงเท่ากันให ้ประธานทีป
 ระชุมออกเสียงเพิม
 ขึน
, อีกหนึง เสียงเป็ นเสียงชีข
ิ ธิออกสียงลงคะแนนในเรือ
กรรมการบริหารผู ้ใดมีสว่ นได ้เสียในเรือ
 งใด ไม่มส
ี ท
 งนัน
,
ข ้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่งตัง, กรรมการจํ านวนหนึง ให ้เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให ้มีจํานวน คุณ สมบัต ิ หน ้าที
ความรับผิดชอบตามทีค
 ณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
ให ้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
ิ ธิได ้รับ ค่าตอบแทนและบําเหน็ จตามทีท
กรรมการตรวจสอบมีสท
 ป
ี ระชุมคณะกรรมการกํ าหนด แต่ทัง, นี,ไ ม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู ้นั น
, ในอันทีจ
 ะได ้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอืน
 ตามข ้อบังคับ
นีใ, นฐานะกรรมการ
ข ้อ 40. ให ้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานทีป
 ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีทป
ี ระธานกรรมการตรวจสอบไม่
อยู่ ในทีป ระชุม หรือ ไม่ส ามารถปฏิบั ต ห
ิ น า้ ทีไ ด ้ ให ้กรรมการซึง มาประชุม เลือ กกรรมการซึง มาประชุม คนหนึง เป็ น
ประธานในทีป
 ระชุม
, าดของทีป
การวินิจฉั ยชีข
 ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรืองใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต ้องได ้รั บ
การออกเสียงไม่น ้อยกว่ากึง หนึง ของจํานวนเสียงทีเ ป็ นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพือ
 ลงมตินัน
, กรรมการหนึง คนมี
, าด
เสียงหนึง เสียง ถ ้าคะแนนเสียงเท่ากันให ้ประธานทีป
 ระชุมออกเสียงเพิม
 ขึน
, อีกหนึง เสียงเป็ นเสียงชีข
ข ้อ 41. ให ้คณะกรรมการมีอํานาจจัดตัง, สํานักงานสาขา หรือเลิกสํานักงานสาขาของบริษัทได ้
 ร่วมกัน
ข ้อ 42. อํานาจกรรมการทีจ
 ะทํานิตก
ิ รรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชือ
 กรรมการ ซึง มีอํานาจลงลายมือชือ
 ผูก พั น บริษั ท
ข ้อ 43. คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก ้ไขเปลีย
 นแปลงชือ
 ผูกพั นบริษัทของกรรมการ
และ/หรือการทํานิตก
ิ รรมต่างๆ แทนบริษัท พร ้อมทัง, กําหนดเงือ
 นไขในการลงลายมือชือ
ดังกล่าวได ้
ิ ธิได ้รั บ ค่า ตอบแทนจากบริษั ทในรูป ของ เบีย
ข ้อ 44. กรรมการมีส ท
, ประชุม บํ าเหน็ จ โบนั ส หรือ ผลประโยชน์ต อบแทนใน
ลั ก ษณะอืน ตามทีท ีป ระชุม ผู ้ถือ หุ น
้ จะพิจ ารณา ซึง ทีป ระชุม ผู ถ้ ือ หุ น
้ อาจกํ า หนดเป็ นจํ า นวนแน่ น อนหรือ วางเป็ น
หลั ก เกณฑ์ และจะกํ า หนดไว ้เป็ นคราวๆ ไป หรือ จะให ม
้ ี ผ ลตลอดไปจนกว่า จะมี ก ารเปลีย นแปลงก็ ไ ด ้ และ
นอกจากนัน
, อาจให ้ได ้รับเบีย
, เลีย
, ง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนั กงานหรือลูกจ ้างบริษัทซึง ได ้รับเลือกตัง, เป็ นกรรมการใน
อันทีจ
 ะได ้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ ป็ นพนักงานหรือลูกจ ้างบริษัท
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 5 (4/5)
หมวดที$ 5 การประชุมผู ้ถือหุ ้น

, สุดของ
ข ้อ 45. คณะกรรมการต ้องจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 (สี) เดือนนับแต่วน
ั สิน
รอบปี บัญชีของบริษัท การประชุมผู ้ถือหุ ้นคราวอืน
 นอกจากทีก
 ล่าวแล ้ว ให ้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมือ
 ใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู ้ถือหุ ้น
ิ
รวมกันนั บจํ านวนหุ ้นได ้ไม่น ้อยกว่าหนึงในห ้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 ้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนั งสือนั ดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรืองทีจ
 ะเสนอต่อทีป
 ระชุม พร ้อมด ้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น ้อยกว่า 7 (เจ็ ด) 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 ้วถึงหนึงชัวโมงจํ านวนผู ้ถือหุ ้นซึง เข ้า
มาร่ว มประชุม ไม่ค รบองค์ป ระชุม ตามทีกํ 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 นี,ไ ม่บัง คับ ว่า
จะต ้องครบองค์ประชุม
ข ้อ 48. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้น ในกรณีทป
ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป
 ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัต ิ
หน ้าทีไ ด ้ ถ ้ามีรองประธานกรรมการให ้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ ด ้ ให ้ผู ้ถือหุ ้นซึง มาประชุมเลือกผู ้ถือหุ ้นคนหนึง เป็ นประธานในทีป
 ระชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนให ้ผู ้ถือหุ ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ ้นทีต
 นถืออยูโ่ ดยถือว่า หุ ้นหนึง มีหนึง เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให ้กระทําโดยเปิ ดเผย เว ้นแต่ผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 5 คน ร ้องขอและทีป
 ระชุมลงมติให ้
ลงคะแนนเสียงลับก็ให ้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนลับนัน
, ให ้เป็ นไปตามทีป
 ระธานในทีป
 ระชุมกําหนด
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

ในกรณีดังต่อไปนี, ให ้ถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง, หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง มาประชุม
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และมีสท
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง, หมดหรือบางส่วนทีส
 าํ คัญให ้แก่บค
ุ คลอืน

, หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน
(ข) การซือ
 หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท

- 28 -
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 ง่ มาด ้วย 5 (5/5)
(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) การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู ้ หรือหุ ้นกู ้ชนิดแปรสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ ได ้ การออกหุ ้นบุรม
ิ สิท ธิ
หรือ หุ น
้ บุ ร ิม สิท ธิช นิ ด แปรสภาพเป็ นหุ น
้ สามั ญ ได ้ การออกหลั ก ทรั พ ย์ช นิ ด อืน 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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคล
แต่จะต ้องไม่มข
ี าดทุนสะสมในส่วนของผู ้ถือหุ ้น ทัง, นี, การจ่ายเงินปั นผลของบริษัท จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัตป
ิ ระกันชีวต
ิ พ.ศ. 2535
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เงือ
$ นไข 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 8)
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. การมอบฉันทะให้บุคคลอืน
$ เป็นผูร้ ั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
ไปรษณียากรมายัง
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 6 (2/3)
ก่อนวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น หรือนํ ามามอบต่อกรรมการ หรือบุคคลทีก
 รรมการแต่งตัง, ก่อนเริม
 การประชุม
เพือ
 บริษัทจะสามารถดําเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
บริษั ทจะเริม ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ แ ละถู ก ต ้องของเอกสารสํ า หรั บ การประชุม สามั ญ ผู ถ้ ือ หุ น
้ และเปิ ดรั บ
, 7 สํานั กงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ลงทะเบียน ตัง, แต่เวลา 08.00 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 9)
ผู ้เข ้าประชุมจะต ้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี, ในการลงทะเบียนก่อนเข ้าประชุม (แล ้วแต่กรณี)
1. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีเ$ ป็นบุคคลธรรมดา
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 ทีส ่ ง มาด ว้ ย 8) เลือ กแบบใดแบบหนึ ง ซึง 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
้ ทีเ$ ป็นนิตบ
ิ ุ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 8) 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 6 (3/3)
ั
, ตามกฎหมายต่างประเทศ
3. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ซึง$ มิได้มส
ี 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 ทีข องนิต บ
ิ ุค คลนั ,น ก็ ไ ด ้ ทั ง, นี, จะต ้องมีร ายละเอีย ดเกีย วกั บ ชือ
ิ ุค คล ผู ้มี
 ผูกพั นนิตบ
 รวมถึงทีต
อํานาจลงลายมือชือ
ิ ุคคลและเงือ
 นไขหรือข ้อจํ ากัดอํานาจในการลงลายมือชือ
 ั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 นหนึงเสียง 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
้ ตามทีผู ้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 การนั บ ผลการลงคะแนนเสีย งในวาระเลือ กตัง, กรรมการจะบันทึก ทัง, คะแนนเสียงเห็ น ด ้วย ไม่เห็ น ด ้วย
และงดออกสียง
2.3 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 7 (1/2)
$ กรรมการอิสระทีไ$ ด้ร ับการเสนอชือ
$ ให้เป็นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้
กรณีผูถ
้ อ
ื หุน
้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ั
สญชาติ

$ - นามสกุล
ชือ

ดร. ศิร ิ การเจริญดี

ทีอ
$ ยู่

44/2 หมูท
่ ี 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งปัจจุบ ันในบริษ ัท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ,

66 ปี

อายุ

ไทย

กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน
ประว ัติการศึกษา
ปริญญาเอก

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

ปริญญาโท

Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia

ปริญญาตรี

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

การอบรมหล ักสูตรกรรมการ
หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที 5/2550

หลักสูตร

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 6/2548

หลักสูตร

Directors Certification Program (DCP) รุ่นที 60/2548

หลักสูตร

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที 4/2546

หลักสูตร

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

ประสบการณ์ทํางานในปัจจุบ ัน
บริษ ัททีจ
$ ดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปั จจุบน
ั

กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2553 - ปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2546 - ปั จจุบน
ั

กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2542 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

2557 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)

2557 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตเิ วช จํากัด (มหาชน)

2553 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)

2547 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะธรรมาภิบาล สรรหา และกําหนดผลตอบแทน
บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2543 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

2543 - ปั จจุบน
ั

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท นํ, ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
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สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 7 (2/2)
หน่วยงานอืน
$ ๆ
2554 - ปั จจุบน
ั

 ง ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกํากับการบริหารความเสีย

2553 - ปั จจุบน
ั

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย
 วกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2552 - ปั จจุบน
ั

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2552 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2546 - ปั จจุบน
ั

คณะกรรมการจัดทําบันทึกข ้อตกลง และประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2546 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุน
 จํากัด
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน

การถือหุน
้ ในบริษ ัท

ไม่ม ี (ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น วันที 30 ธันวาคม 2557)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการบริหาร 11/11
- คณะกรรมการลงทุน

11/11

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การมีสว่ นได้เสียในระเบียบวาระการประชุม

วาระที 6
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2/2

สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 8

หน ังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
หากท่านผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2558 สามารถมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระของ
บริษั ท โดยข ้อมูล กรรมการอิสระปรากฏตามสิง ทีแ
 นบมาด ้วย 7 หรือ แต่ง ตัง, บุคคลอืน
 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 นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัวไป)
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 สํ านั ก งานใหญ่ บริษั ท
สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ประจํ า ปี 2558 ในวัน พุ ธ ที 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ 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
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 สํา นั ก งานใหญ่ บริษั ท
สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ประจํ า ปี 2558 ในวัน พุ ธ ที 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ 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
(4) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง, นี, ดังนี,
วาระที$ 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั, $ 2/2557


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที$ 2 ร ับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

, สุด ณ ว ันที$ 31 ธ ันวาคม 2557
วาระที$ 3 พิจารณาอนุม ัติงบการเงินประจําปี สิน


ิ 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

หน ้า 2 ของจํานวน 4 หน ้า
วาระที$ 4 พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2557


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที$ 5 พิจารณาอนุม ัติแต่งตงกรรมการ
ั,


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 การแต่งตัง, กรรมการทัง, ชุด
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

 การแต่งตัง, กรรมการเป็ นรายบุคคล
 กรรมการ
ชือ

นายเชิดชู โสภณพนิช

 เห็นด ้วย
 กรรมการ
ชือ

 ไม่เห็นด ้วย
นางรัชนี นพเมือง

 เห็นด ้วย
 กรรมการ
ชือ

 ไม่เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

นายคาซึฮเิ ดะ โทดะ

 เห็นด ้วย
 กรรมการ
ชือ

 งดออกเสียง

นางสาวิตรี รมยะรูป

 เห็นด ้วย
 กรรมการ
ชือ

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

นายยูอช
ิ ิ ฮอนด ้า

 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที$ 6 พิจารณาอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที$ 7 พิจารณาอนุม ัติแต่งตงผู
ั, ส
้ อบบ ัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชีประจําปี 2558


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที$ 8 พิจารณาเรือ
$ งอืน
$ ๆ (ถ้ามี)


ิ 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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หน ้า 3 ของจํานวน 4 หน ้า
(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉั นทะในวาระใดทีไ ม่เป็ นไปตามทีร ะบุไว ้ในหนั งสือมอบฉั นทะนี, ให ้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน
, ไม่ถก
ู ต ้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
(6) ในกรณี ท ข
ี ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุค วามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว ้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณี ทท
ี ป
ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรือ
 งทีร ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
 นแปลง
ิ ธิพจ
หรือเพิม
 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
1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
 อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
 แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง, กรรมการสามารถเลือกตัง, กรรมการทัง, ชุดหรือเลือกตัง, กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม
ี วี าระทีจ
 ะต ้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิม
 เติมได ้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
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หน ้า 4 ของจํานวน 4 หน ้า

ื มอบฉ ันทะ ข.
ใบประจําต่อแบบหน ังสอ
การมอบฉั น ทะในฐานะเป็ นผู ้ถือ หุ ้นของบริษั ท กรุง เทพประกัน ชีวต
ิ จํ า กัด (มหาชน) ในการประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น
, 7 สํานักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ประจําปี 2558 ในวันพุธที 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 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.$ ........................เรือ
$ ง.....................................................................................


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.$ ........................เรือ
$ ง.....................................................................................


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.$ ........................เรือ
$ ง.....................................................................................


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.$ ........................เรือ
$ ง.....................................................................................


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

วาระที.$ ........................เรือ
$ ง

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

เลือกตงกรรมการ
ั,
(ต่อ)

 กรรมการ ...........................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

 กรรมการ ...........................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

 กรรมการ ...........................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

 กรรมการ ...........................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

 กรรมการ ...........................................................................................
ชือ
 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 สํานักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพ
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 ในวันพุธที 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ห ้องประชุมชัน
ประกั น ชี ว ิต จํ า กั ด (ม ห าช น) เล ขที 23/115-121 รอยั ล ซิ ต ี, อ เวนิ ว ถ นนพ ระราม 9 แข วงบางกะปิ เขต ห ว้ ยขวาง
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
ั, $ 2/2557


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที$ 2 ร ับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557


ิ 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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หน ้า 2 ของจํานวน 4 หน ้า
, สุด ณ ว ันที$ 31 ธ ันวาคม 2557
วาระที$ 3 พิจารณาอนุม ัติงบการเงินประจําปี สิน


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที$ 4 พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2557


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที$ 5 พิจารณาอนุม ัติแต่งตงกรรมการ
ั,


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 การแต่งตัง, กรรมการทัง, ชุด
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

 การแต่งตัง, กรรมการเป็ นรายบุคคล
 กรรมการ
ชือ
 เห็นด ้วย
 กรรมการ
ชือ
 เห็นด ้วย
 กรรมการ
ชือ
 เห็นด ้วย
 กรรมการ
ชือ
 เห็นด ้วย
 กรรมการ
ชือ
 เห็นด ้วย

นายเชิดชู โสภณพนิช
 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

นางรัชนี นพเมือง
 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

นางสาวิตรี รมยะรูป
 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

นายคาซึฮเิ ดะ โทดะ
 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

นายยูอช
ิ ิ ฮอนด ้า
 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที$ 6 พิจารณาอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

าระที$ 7 พิจารณาอนุม ัติแต่งตงผู
ั, ส
้ อบบ ัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชีประจําปี 2558


ิ 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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หน ้า 3 ของจํานวน 4 หน ้า
วาระที$ 8 พิจารณาเรือ
$ งอืน
$ ๆ (ถ้ามี)


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

(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
ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีร 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. นี,ใช ้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 ้ถือหุ ้นทีม
 อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
 แยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตัง, กรรมการสามารถเลือกตัง, กรรมการทัง, ชุดหรือเลือกตัง, กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทม
ี วี าระทีจ
 ะต ้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิม
 เติมได ้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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หน ้า 4 ของจํานวน 4 หน ้า

ื มอบฉ ันทะ ค.
ใบประจําต่อแบบหน ังสอ
การมอบฉั น ทะในฐานะเป็ นผู ้ถือ หุ ้นของบริษั ท กรุง เทพประกัน ชีวต
ิ จํ า กัด (มหาชน) ในการประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น
, 7 สํานักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ประจําปี 2558 ในวันพุธที 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 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.$ ........................เรือ
$ ง.....................................................................................


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.$ ........................เรือ
$ ง.....................................................................................


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.$ ........................เรือ
$ ง.....................................................................................


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

วาระที.$ ........................เรือ
$ ง.....................................................................................


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



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี,
 เห็นด ้วย

วาระที.$ ........................เรือ
$ ง

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

เลือกตงกรรมการ
ั,
(ต่อ)

 กรรมการ ...........................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

 กรรมการ ...........................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

 กรรมการ ...........................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

 กรรมการ ...........................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย

 งดออกเสียง

 กรรมการ ...........................................................................................
ชือ
 เห็นด ้วย

 ไม่เห็นด ้วย
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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 8888

- ลงทีส
 ถานีเพชรบุรี ออกทางออกถนนอโศกดินแดง

2. เดินทางโดยรถไฟ้ฟ้าใต้ดน
ิ

รถประจําทางสาย 137, 168,171, 517

- ถนนพระรามเก ้า

1. เดินทางโดยรถประจําทาง

การเดินทาง

บริษ ัท กรุงเทพประก ันชีวต
ิ จําก ัด (มหาชน)

แผนทีแ
$ สดงสถานทีป
$ ระชุม

สิง ทีส
 ง่ มาด ้วย 9

