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ที�  BLA 10/2558 

 

       23 มนีาคม 2558 

 

เรื�อง   ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 

 

เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั ,งที� 2/2557 

  2.  CD-Rom รายงานประจําปี 2557  

  3.  ประวตักิรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

  4.  หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ และคํานยิามกรรมการอสิระ 

  5.  ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

  6.  เงื�อนไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชมุ การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 

  7.  รายชื�อกรรมการอสิระที�เป็นผูรั้บมอบฉันทะ  

8.  หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

  9.  แผนที�สถานที�จัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

  10.  ซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ 

 
ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) มมีตใิหเ้รยีกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ใน 

วนัพุธที$ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมช ั,น 7 สํานกังานใหญ ่บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั 

(มหาชน) เลขที� 23/115-121 รอยัลซติี,อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื�อพจิารณา

เรื�องตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี, 

 

วาระที$ 1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั,งที$ 2/2557 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บรษัิทไดจั้ดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั ,งที� 2/2557 เมื�อวันศกุรท์ี� 12 ธันวาคม 2557 

และไดจั้ดทํารายงานการประชมุเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท โดยมสีําเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ�งที�

สง่มาดว้ย 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  การบนัทกึรายงานการประชมุมคีวามถกูตอ้ง เห็นสมควรเสนอที�ประชมุสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 รับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั ,งที� 2/2557 

 

การลงมต:ิ  วาระนี,ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที$ 2 รบัทราบผลการดําเนนิงานประจําปี 2557 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  คณะกรรมการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 และขอ้มูลสําคัญอื�นๆ โดยมี

รายละเอยีดตามรายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 2  

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรรายงานผลการดําเนนิงานประจําปี 2557 ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้รับทราบ  
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วาระที$ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปีสิ,นสดุ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ�ง

กําหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดทํางบแสดงฐานะการเงนิ และบัญชกํีาไรขาดทนุ ณ วันสิ,นสดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท 

สําหรับงบการเงนิประจําปีสิ,นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 ไดผ้่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษัิทและนายชาญชยั สกลุเกดิสนิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 6827 จากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 

สอบบัญช ีจํากัด ไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้ โดยไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข โดยไดแ้สดง

ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2557 สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี, 

                                                                                                                        หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 

2557 2556 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
สนิทรัพยล์งทนุ 208,680 208,676 165,983 

สนิทรัพยร์วม 215,589 215,588 171,795 

เงนิสาํรองประกนัชวีติ 178,492 178,492 137,638 

หนี,สนิรวม 190,013 190,009 149,532 

สว่นของเจา้ของ 25,576 25,579 22,264 

เบี,ยประกนัภัยรับสทุธ ิ 51,172 51,172 38,795 

รายไดจ้ากการลงทนุ 10,255 10,255 7,601 

คา่ใชจ้่ายในการรับประกนั 56,349 56,349 39,296 

คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงาน 1,881 1,878 1,720 

กําไรสทุธ ิ 2,662 2,665 4,381 

กําไรตอ่หุน้ขั ,นพื,นฐาน 1.57 1.57 2.59* 
 

หมายเหต ุ:  * จํานวนหุน้ที�ใชใ้นการคํานวณกําไรตอ่หุน้เป็นจํานวนหุน้หลังปรับปรงุผลกระทบจากการจ่ายหุน้ปันผล 

  ในปี 2557 จํานวนประมาณ 482 ลา้นหุน้ 

ทั ,งนี, รายละเอยีดงบการเงนิมใีนรายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 2 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจําปีสิ,นสดุ  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งไดผ้่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท และนายชาญชัย 

สกุลเกดิสนิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขทะเบียน  6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด ได ้

ตรวจสอบและลงนามรับรองแลว้ โดยไดแ้สดงความเห็นอยา่งไมม่เีงื�อนไข 

 
การลงมต:ิ  วาระนี,ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 
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วาระที$ 4    พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรและการจา่ยเงนิปนัผล ประจําปี 2557 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ

ขอ้บังคับบรษัิท ขอ้ 56 ซึ�งกําหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึ�ง ไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจําปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนี,จะมจํีานวนไมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  

 
บรษัิทมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของกําไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  

แต่จะตอ้งไม่มยีอดขาดทุนสะสม ทั ,งนี, การจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยตามพระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535  

 
ผลการดําเนนิงานประจําปี 2557 บรษัิทมกํีาไรสทุธทิั ,งสิ,นจํานวน 2,665 ลา้นบาท หรอื 1.57 บาทตอ่หุน้ มอีัตรา

ลดลงจากปีที�แลว้ ซึ�งมีกําไรสุทธ ิ4,381 ลา้นบาท หรือ 2.59 บาทต่อหุน้ คดิเป็นอัตราลดลง 39.17% ทั ,งนี, 

บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลในอัตราหุน้ละ 0.45 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสด 0.05 บาท คดิเป็นเงนิ

จํานวน 60.64 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญ คดิเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.40 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 

485.10 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิจ่ายปันผลระหวา่งกาลทั ,งสิ,น 545.74 ลา้นบาท โดยมขีอ้มูลเปรยีบเทยีบอัตราการ

จา่ยเงนิปันผล ดงันี, 

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

1. กําไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 2,665 4,381 3,724 
2. กําไรตอ่หุน้ (บาท:หุน้) 1.57 2.59*** 2.21*** 
3. จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,698 1,212 1,205 

4. เงนิปันผล (บาท:หุน้) 0.91 0.91 0.72 

   4.1 เงนิปันผลระหวา่งกาล 0.45 0.40 0.36 

   4.2 เงนิปันผลงวดสดุทา้ย 0.46* 0.51 0.36 

5. รวมเป็นเงนิจา่ยปันผลทั ,งสิ,น (ลา้นบาท) **1,325 1,101 863 

6. อัตราการจา่ยเงนิปันผล (รอ้ยละ) 57.96 35.14 32.58 
 

 

หมายเหต ุ:  * คณะกรรมการบรษัิท ครั ,งที� 1/2558 เมื�อวันที� 25 กมุภาพันธ ์2558 เห็นควรเสนอใหท้ี�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

                    ประจําปี 2558 พจิารณาอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลงวดสดุทา้ยในอัตราหุน้ละ 0.46 บาท 

               ** คดิจากจํานวนหุน้จดทะเบยีนชําระแลว้ ณ 31 ธันวาคม 2557 

       *** จํานวนหุน้ที�ใชใ้นการคํานวณกําไรตอ่หุน้เป็นจํานวนหุน้หลังปรับปรงุผลกระทบจากการจ่ายหุน้ปันผล 

 ในปี 2557 จํานวนประมาณ 482 ลา้นหุน้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกําไรสุทธเิป็นทุน

สํารองตามกฎหมายประจําปี 2557 จํานวน 49 ลา้นบาท ซึ�งจะทําใหบ้รษัิทมีเงนิสํารองตามกฎหมาย ณ สิ,นปี 

2557 รวมทั ,งสิ,น 170.8 ลา้นบาท และเห็นควรเสนอที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตจิ่ายเงนิปันผล สาํหรับ

ผลการดําเนินงานในงวดวันที� 1 กรกฎาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.46 บาท 

โดยใหจ้่ายจากกําไรสะสม ซึ�งเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคลในอัตรารอ้ยละ 25 ทั ,งนี, บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่ง

กาลในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท โดยจา่ยปันผลเป็นเงนิสด 0.05 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 60.64 ลา้นบาท และ 

จา่ยปันผลเป็นหุน้สามัญ คดิเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.40 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 485.10 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิ

จ่ายปันผลระหวา่งกาลทั ,งสิ,น 545.74 ลา้นบาท ดังนั,น บรษัิทจะจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 

2557 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.91 บาท อนึ�ง สาํหรับจํานวนเงนิปันผลในงวดสดุทา้ยนี,จะขึ,นอยูก่ับจํานวน 
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หุน้ ณ วันกําหนดรายชื�อผูถ้ ือหุน้ที�มีสทิธิในการรับเงนิปันผลในวันที� 13 พฤษภาคม 2558 ทั ,งนี, จะปิดสมุด

ทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวนัที� 14 พฤษภาคม 2558 

 

ทั ,งนี, การจ่ายเงนิปันผลจะกระทําได ้เมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิประกนัภัย 

 

การลงมต:ิ  วาระนี,ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที$ 5 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั,งกรรมการ  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 24 กําหนดว่าในการประชมุสามัญประจําปีทุกครั,งให ้

กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 หรือจํานวนที�ใกลท้ี�สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี,กรรมการที�ออกจาก

ตําแหน่งม ี5 ทา่น คอื  

 
1) นายเชดิช ู โสภณพนชิ  ประธานกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการบรหิาร,  

    ประธานกรรมการลงทนุ 

2) นางรัชน ี นพเมอืง  กรรมการ, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3) นางสาวติร ี รมยะรูป  กรรมการ, กรรมการบรหิาร 

4) นายคาซฮึเิดะ  โทดะ  กรรมการ 

5) นายนาโอก ิ บนั  กรรมการ 

 

 เพื�อเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลที�ด ีบรษัิทไดป้ระกาศบนเว็ปไซตข์องบรษัิท เพื�อเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื�อบคุคล  

 เพื�อรับการพจิารณาแตง่ตั ,งเป็นกรรมการบรษัิท ตั ,งแตว่นัที� 1 ตลุาคม ถงึวนัที� 31 ธันวาคม 2557 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ 

 ทา่นใดเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพจิารณาแตง่ตั ,งเป็นกรรมการ  

 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน:  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

ไดใ้ชห้ลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ที�ไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบรษัิท โดยแนวทางดังกล่าวกําหนดคุณสมบัตขิองผูท้ี�เหมาะสมเป็นกรรมการบรษัิท โดย

คัดเลอืกจากผูท้รงคุณวุฒิและผูม้ีความรูค้วามเชี�ยวชาญในหลากหลายอาชพี มีวสิัยทัศน์กวา้งไกล อกีทั ,ง มี

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเห็นว่ากรรมการที�ครบวาระทุกท่านมีความรู ้

ความสามารถที�เหมาะสม อกีทั ,ง ในระยะที�ผา่นมา ทําหนา้ที�กรรมการและ/หรอืกรรมการชดุย่อยของบรษัิทดว้ย 

ความอตุสาหะ มผีลการปฏบิัตงิานที�ด ีจงึเห็นควรเสนอต่อที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งตั ,งกรรมการที�ครบวาระ 

จํานวน 4 ทา่น กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการสบืตอ่อกีวาระหนึ�ง ดงันี, 

 
1) นายเชดิช ู โสภณพนชิ  ประธานกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการบรหิาร,  

    ประธานกรรมการลงทนุ 

2) นางรัชน ี นพเมอืง  กรรมการ, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3) นางสาวติร ี รมยะรูป  กรรมการ, กรรมการบรหิาร 

4) นายคาซฮึเิดะ  โทดะ  กรรมการ 
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 และเสนอใหแ้ต่งตั ,งนายยูอชิ ิ ฮอนดา้ เขา้เป็นกรรมการแทนนายนาโอก ิ บัน ที�ครบวาระ ทั ,งนี, ประวัต ิและ

ประสบการณ์การทํางานของกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อดังกล่าวขา้งตน้ ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 อกีทั ,ง

บรษัิทไดกํ้าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ และคํานยิามกรรมการอสิระ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 4 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ซึ�งเห็นว่ากรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อ ลว้นแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิมีความรูค้วามสามารถ และมี

ประสบการณ์สงู จงึมมีตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอที�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 แตง่ตั ,งกรรมการที�ครบวาระ 

กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการสบืตอ่อกีวาระหนึ�ง ดงันี, 

 

1) นายเชดิช ู โสภณพนชิ  ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร  

    และประธานกรรมการลงทนุ 

2) นางรัชน ี นพเมอืง  กรรมการ, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3) นางสาวติร ี รมยะรูป  กรรมการ, กรรมการบรหิาร 

4) นายคาซฮิเิดะ  โทดะ    กรรมการ  

 

และมมีตใิหแ้ตง่ตั ,งนายยอูชิ ิฮอนดา้ เขา้เป็นกรรมการแทนนายนาโอก ิ บนั 

 

การลงมต:ิ  วาระนี,ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ที�มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที$ 6    พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ

ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 44 กําหนดใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ  

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน:  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

ไดพ้จิารณากลั�นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ ความ

เหมาะสมกับภาระหนา้ที�และความรับผดิชอบของกรรมการ รวมถงึการขยายตัวทางธุรกจิ และการเตบิโตทางผล

กําไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท เสนอที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติ

คา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 ภายในวงเงนิไม่เกนิ 16.70 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ,นจากจํานวนค่าตอบแทนที�

ไดรั้บอนุมัตสิําหรับปี 2557 วงเงนิไม่เกนิ 15 ลา้นบาท ในอัตรารอ้ยละ 11.33 โดยไดแ้บง่คา่ตอบแทนเป็นคา่เบี,ย

ประชมุ และคา่บําเหน็จกรรมการ ตามรายละเอยีดดงันี, 
 

1)  คา่เบี,ยประชมุครั,งละ 40,000 บาทตอ่คน ประธานกรรมการแตล่ะคณะไดรั้บในอตัรา 2 เทา่ 

2)  คา่บําเหน็จ ใหก้รรมการพจิารณาจัดสรรแบง่จา่ยกนัเอง 
 

ทั ,งนี, กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษัิทจะไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทน จงึเห็นควรเสนอใหท้ี�ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

ภายในวงเงนิไม่เกนิ 16.7 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ,นจากจํานวนค่าตอบแทนที�ไดรั้บอนุมัตสิําหรับปี 2557 รอ้ยละ 

11.33 ตามรายละเอยีดที�คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนนําเสนอ 
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การลงมต:ิ  วาระนี,ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีง 

 

วาระที$ 7     พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั,งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจําปี 2558 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล:  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 50 กําหนดวา่ในการประชมุสามัญประจําปีใหพ้จิารณาแตง่ตั ,งผูส้อบบัญช ีและกําหนด 

คา่สอบบญัช ี  

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ัดเลอืกผูส้อบบัญชสีําหรับปี 2558 โดย

พจิารณาจากความรู ้ความสามารถ ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกจิประกันชวีติ ความ

ชาํนาญในวชิาชพี ความเป็นอสิระและเป็นกลางของผูส้อบบัญช ีและเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท เสนอ

ที�ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้อนุมัตแิต่งตั ,งผูส้อบบัญช ีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต จากเดมิ คอื 

บรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด เป็นผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด โดยมีรายชื�อ

ดงัตอ่ไปนี,  

 

รายชื$อ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที$ ไดร้บัการแตง่ต ั,งเป็นปีที$ 

1. นางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย 4172 1 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ 4499 1 

3. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิZวาณิชย ์ 4951 1 

  

ทั ,งนี, กําหนดใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ�งขา้งตน้ เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ

บรษัิทได ้และในกรณีที�ผูส้อบบัญชคีนใดคนหนึ�งดังกล่าวไม่สามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท สํานักงาน อวีาย 

จํากดั จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอื�นของบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด ทําหนา้ที�ตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตอ่งบการเงนิของบรษัิทแทน อนึ�ง ผูส้อบบัญชไีม่มคีวามสมัพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท โดยกําหนดค่าสอบบัญช ี

ประจําปี 2558 เป็นเงนิ 1,600,000 บาท ซึ�งเทา่กบัจํานวนคา่ตอบแทนที�ไดรั้บอนุมัตใินปี 2557 

หน่วย : บาท 
รายการ 2558 2557 +/- 

คา่สอบบญัช ี 1,600,000 1,600,000 0.00 

คา่ตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับปี 1,000,000 1,000,000 0.00 

คา่สอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 600,000 600,000 0.00 
 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�ง

พจิารณากลั�นกรองคดัเลอืกผูส้อบบัญช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีจงึเห็นควรเสนอที�ประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้พิจารณาอนุมัตแิต่งตั ,งผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต จากเดมิ คอื บรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด เป็น

ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และเห็นควรเสนอที�ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติ

กําหนดค่าสอบบัญช ีประจําปี 2558 เป็นเงนิ 1,600,000 บาท ซึ�งเท่ากับจํานวนค่าตอบแทนที�ไดรั้บอนุมัตใินปี 

2557 ตามรายละเอยีดที�คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ 
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การลงมต:ิ  วาระนี,ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ที�มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที$ 8     พจิารณาเรื$องอื$นๆ (ถา้ม)ี 

 

ทั ,งนี, บรษัิทกําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 ในวันที� 30 มนีาคม 2558 

และใหร้วบรวมรายชื�อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการ

โอนหุน้ในวนัที� 31 มนีาคม 2558   

 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานที�ดังกลา่วขา้งตน้ โดยพรอ้มเพรยีงกัน อนึ�ง

หากทา่นไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง โปรดแตง่ตั ,งบคุคลอื�นหรอืกรรมการอสิระของบรษัิท เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ทา่น 

สามารถดรูายละเอยีดประวตักิรรมการอสิระที�ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะ เพื�อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ในการประชมุครั,งนี,  ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 7  

 

บรษัิทไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ�งปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 8 โดยเลอืกแบบหนังสอื

มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�ง กรอกรายละเอยีดพรอ้มลงลายมอืชื�อของท่านผูถ้อืหุน้ในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มแนบหลักฐาน

ประกอบ และส่งหนงัสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทั ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุม ซึ$งบรษิทัไดจ้ดัซองบรกิารไปรษณียธ์ุรกจิ

ตอบรบัมาเพื�ออํานวยความสะดวกดว้ยแลว้ (เพื�อความสะดวกโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะ กอ่นวนัประชมุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่  

1 วนั) 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 

 

  

       

      (นายเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ) 

          เลขานุการบรษัิท 

 

                     โดยคําสั�งคณะกรรมการ  

                    บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  

 

 

 

สว่นนักลงทนุสมัพันธ ์

โทรศพัท:์ 0 2777 8681    โทรสาร: 0 2777 8680  

หมายเหต ุ: บรษัิทไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 ฉบบันี,ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 

    www.bangkoklife.com 
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 1 (1/4) 

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั,งที$ 2/2557 

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 

วนัเวลาประชุม 

ประชมุเมื�อวันศุกรท์ี� 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุชั ,น 7 สํานักงานใหญ่ เลขที� 23/115-121 

รอยัลซติี,อเวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการบรษิทัที$เขา้รว่มประชุม 

1.  คณุเชดิช ู โสภณพนชิ   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการลงทนุ  

2. คณุสนุทร  อรุณานนทช์ยั   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

3. ดร.ศริ ิ การเจรญิด ี    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ / 

กรรมการบรหิาร / กรรมการลงทนุ 

4. คณุคมคาย  ธสูรานนท ์   ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี/ กรรมการอสิระ / 

      กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

5. คณุรัชน ี นพเมอืง    กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

6. คณุประไพวรรณ  ลมิทรง   กรรมการ 

7. คณุพจณี  คงคาลยั    กรรมการ 

8. คณุนาโอก ิ บนั    กรรมการ 

9. คณุคาซอึเิดะ  โทดะ   กรรมการ 

10.   คณุทาเคช ิ ฟกูดูะ    กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี�ยง /  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน /  

กรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี

11. คณุโชน  โสภณพนชิ   กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการลงทนุ / กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

 

กรรมการบรษิทัที$ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม 

1. คณุประพันธ ์ อศัวอาร ี   ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการอสิระ / กรรมการลงทนุ 

2. คณุชยั  โสภณพนชิ    กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. รศ. ดํารงค ์ ทวแีสงสกลุไทย   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี

4. คณุสาวติร ี รมยะรูป    กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัที$เขา้รว่มประชุม 

1. คณุเรอืงศกัดิZ  ปัญญาบดกีลุ   ผูบ้รหิารสายการตลาด 

2. คณุเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ   ผูบ้รหิารสายการลงทนุ และเลขานุการบรษัิท 

3. คณุจารุวรรณ  ลิ,มคณุธรรมโม   ผูบ้รหิารสายบญัชแีละการเงนิ 

4. คณุอรนุช  สาํราญฤทธิZ   ผูบ้รหิารสายประกนัชวีติ  
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 1 (2/4) 

ผูร้ว่มสงัเกตการณก์ารประชุมและการนบัคะแนน 

1. คณุเลศิศักดิZ สธุรรมพร   ที�ปรกึษากฎหมาย  

สาํนักงานกฎหมายคนงึ แอนด ์ พารท์เนอรส์  จํากดั 

2. คณุทพิาภรณ์  อุน่ศริ ิ    ตวัแทนอาสาพทิักษ์สทิธ ิจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

 

เร ิ$มการประชุม     13.30 น. 

 

 เลขานุการบรษัิท ชี,แจงวธิปีฏบิัตใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ โดยการเปิดคลปิเสยีง มี

รายละเอยีดดงันี, 

 

คําชี,แจงวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม 

1. การประชุมจะพิจารณาเรื�องตามลําดับระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชุม โดยจะนําเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระและเปิด

โอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ไดซ้ักถามก่อน แลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิําหรับวาระนั,นๆ กรณีที�ผูถ้อืหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการ

ซกัถามกอ่นหรอืแสดงความเห็น ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืและแจง้ชื�อ นามสกลุ ทั ,งนี, กรณีที�เป็นผูรั้บมอบฉันทะใหแ้จง้ชื�อผูถ้อื

หุน้ที�มอบฉันทะมาใหท้ี�ประชมุทราบดว้ยทกุครั,ง 

2. ผูถ้อืหุน้ทกุรายมคีะแนนเสยีงหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�งเสยีง ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานมเีสยีงชี,ขาดอกีเสยีงหนึ�งตา่งหาก 

3. การออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกเสยีงได ้หรอืไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนบางสว่นได ้

4. ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไมเ่ห็นดว้ย หรอืมคีวามประสงคจ์ะงดออกเสยีงในวาระใดในการประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้กาเครื�องหมายถูกลง

ในชอ่งไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง จากนั,นจะมเีจา้หนา้ที�เดนิไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื�อนํามาคํานวณคะแนนเสยีงของแต่

ละวาระ ทั ,งนี, บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงที�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีงดังกล่าวนั,น หักออกจากจํานวนเสยีงทั ,งหมดที�เขา้

ร่วมประชมุและถอืวา่คะแนนที�เหลอืเป็นคะแนนที�เห็นดว้ยในวาระนั,นๆ ทั ,งนี, หากไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเห็นคัดคา้น 

หรอืแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื�นใหถ้อืวา่ที�ประชมุเห็นชอบ 

5. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะปรากฏที�หนา้จอเพื�อแสดงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 

คณุเชดิช ู โสภณพนชิ ประธานกรรมการบรษัิท ทําหนา้ที�ประธานในที�ประชมุ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และสรุปจํานวน 

ผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยมรีายละเอยีดดงันี, 

 

ผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง     137 ราย  นับจํานวนหุน้ได ้        61,788,280      หุน้ 

ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะ           669 ราย  นับจํานวนหุน้ได ้     945,934,316 หุน้ 

รวมทั ,งสิ,น       806 ราย รวมจํานวนหุน้ทั ,งสิ,น      1,007,722,596      หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 83.0940 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั ,งหมด 1,212,750,000 หุน้ จงึครบเป็นองคป์ระชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิท และขอเปิดประชมุเพื�อพจิารณาเรื�องตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี, 

 

วาระที$ 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั,งที$ 1/2557 

ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั ,งที� 1/2557 โดยบรษัิทไดจั้ดสง่

สาํเนารายงานการประชมุดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลว่งหนา้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้  

จากนั,น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ�มเตมิ ซึ�งปรากฏวา่ ไม่มคํีาถาม จงึ

เสนอที�ประชมุพจิารณาและลงมตรัิบรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั ,งที� 1/2557 
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มตทิี$ประชุม ที�ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตรัิบรองรายงานการประชมุ 

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั ,งที� 1/2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี,  

 

- เห็นดว้ย 1,053,199,521 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

- ไมเ่ห็นดว้ย 400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

- งดออกเสยีง 6,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,053,199,921 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที$ 2  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้เพื$อรองรบัการจา่ยปนัผล และรองรบัการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิ

               รวมถงึจดัสรรหุน้ที$เหลอืจากการจา่ยปนัผล   

    ประธานฯ กลา่ววา่ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาประเด็นตา่งๆ ดงันี, 

1. อนุมัตลิดจํานวนหุน้ที�จัดสรรไวร้องรับการใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธลิงจํานวน 40,800 หุน้ และเพิ�ม

จํานวนหุน้ที�จัดสรรไวร้องรับการจ่ายหุน้ปันผลจํานวน 40,800 หุน้ ทําใหจํ้านวนหุน้เพื�อรองรับการจ่ายปันผล

เป็นหุน้ปันผลจํานวน 485,100,000 หุน้ และจํานวนหุน้เพื�อรองรับการปรับสทิธใิบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื,อหุน้

สามัญของบรษัิทจํานวน 2,900,000 หุน้  

2. อนุมัตจัิดสรรหุน้ที�เหลอืจากการจัดสรรหุน้ปันผล จํานวน 2,775,075 หุน้ โดยแบ่งเป็นเสนอขายหุน้แกบุ่คคล

ในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ.28/2551 ขอ้ 24 จํานวน 

2,775,000 หุน้ ในราคาไม่ตํ�ากว่า 90% ของราคาปิดที�มีล่าสดุก่อนการเสนอขาย และเสนอขายต่อกองทุน

สาํรองเลี,ยงชพีพนักงาน บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) จํานวน 75 หุน้ ในราคาตามมลูคา่ที�ตรา

ไว ้  

  

 จากนั,น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ�มเตมิ มปีระเด็นดงันี, 

คณุทองอนิทร ์ แสงงาม  ขอ้ทราบเหตผุลที�ผูถ้อืหุน้ยังไม่ไดรั้บหุน้ปันผล ทั ,งๆที�ไดรั้บเงนิสดปันผลแลว้  

ผูถ้อืหุน้    และจะสามารถดําเนนิการไดเ้มื�อไร 

 

คณุโชน  โสภณพนชิ  เหตกุารณ์ที�เกดิขึ,นเป็นเหตสุดุวสิยั เนื�องจากมผีูถ้อืหุน้ตา่งชาตซิื,อหุน้ในกระดานไทย 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่  ในจํานวนมาก และไมส่ามารถปิดทะเบยีนโอนหุน้เป็นตา่งชาตไิดเ้นื�องจากสดัสว่นการ 

ถอืหุน้ของตา่งชาตเิต็ม จงึทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการจัดสรรหุน้ปันผลไดเ้นื�องจากจะทํา 

ใหส้ดัสว่นตา่งชาตเิกนิกวา่ที�กฏหมายกําหนด อกีทั ,งหุน้ที�ถกูตดัสทิธิZดงักลา่วมจํีานวนสงู 

มากเกนิกวา่ที�จะจัดสรรใหก้ับกองทนุสาํรองเลี,ยงชพีพนักงานของบรษัิทได ้จงึจําเป็นตอ้ง 

ปฏบิตัติามขอ้กฏหมายโดยการจัดประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้ 

ดงักลา่ว กอ่นที�จะดําเนนิการจัดสรรหุน้ปันผลได ้

 

คณุเชดิช ู โสภณพนชิ  บรษัิทจะรบีดําเนนิการใหเ้ร็วที�สดุในการจัดสรรหุน้ปันผลและนําหุน้เขา้จดทะเบยีน 

ประธานกรรมการ   อยา่งไรก็ตามเหตกุารณ์ที�เกดิขึ,นอยูน่อกเหนอืการควบคมุ เนื�องจากไมค่ดิวา่จะมจํีานวน 

หุน้ที�ถอืโดยตา่งชาตแิละไมส่ามารถปิดโอนเพื�อรับเงนิปันผลไดเ้ป็นจํานวนมาก 
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 1 (4/4) 

คณุสมเกยีรต ิ พรหมรัตน ์  เมื�อเกดิกรณีนี,แลว้บรษัิทจะใชเ้ป็นกรณีศกึษาเพื�อไมใ่หเ้กดิปัญหาขึ,นอกีในอนาคตหรอืไม ่

ผูถ้อืหุน้     

 

คณุเชดิช ู โสภณพนชิ  ในอนาคตถา้มกีารจา่ยปันผลอกีบรษัิทจะใชป้ระสบการณ์ในครั,งนี,เตรยีมการรองรับใหด้ขี ึ,น 

ประธานกรรมการ    เชน่อาจจะมกีารเสนอที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมัตใิหจั้ดสรรหุน้ที�เหลอืไวล้ว่งหนา้  

เป็นตน้   

 

มตทิี$ประชุม ที�ประชมุโดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง มมีตอินุมัต ิ

ลดจํานวนหุน้ที�จัดสรรไวร้องรับการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธลิงจํานวน 40,800 หุน้ และเพิ�มจํานวน 

หุน้ที�จัดสรรไวร้องรับการจา่ยหุน้ปันผลเพิ�มจํานวน 40,800 หุน้ ทําใหจํ้านวนหุน้เพื�อรองรับการจา่ยปันผล 

เป็นหุน้ปันผลจํานวน 485,100,000 หุน้ และจํานวนหุน้เพื�อรองรับการปรับสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื,อ 

หุน้สามัญของบรษัิทจํานวน 2,900,000 หุน้ และอนุมัตจัิดสรรหุน้ที�เหลอืจากการจัดสรรหุน้ปันผล จํานวน  

2,775,075 หุน้ โดยแบง่เป็นเสนอขายหุน้แกบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามประกาศ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 28/2551 ขอ้ 24 จํานวน 2,775,000 หุน้ ในราคาไมตํ่�ากวา่ 90% ของ 

ราคาปิดที�มลีา่สดุกอ่นการเสนอขาย และเสนอขายตอ่กองทนุสาํรองเลี,ยงชพีพนักงาน บรษัิท กรุงเทพ 

ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) จํานวน 75 หุน้ ในราคาตามมลูคา่ที�ตราไว ้ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี,  

 

- เห็นดว้ย 1,049,628,830 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6603 

- ไมเ่ห็นดว้ย 3,561,891 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3382 

- งดออกเสยีง 16,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0015 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,053,206,721 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

      

อนึ�ง ระหวา่งการประชมุมผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีน เพื�อเขา้ร่วมประชมุเพิ�มขึ,นโดยมจํีานวนผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุดว้ยตนเอง

เพิ�มขึ,นเป็น 197 ราย และผูถ้ือหุน้ที�มอบฉันทะ 696 ราย รวมทั ,งหมดเพิ�มขึ,นเป็น 893 ราย นับจํานวนหุน้ทั ,งหมด 

1,053,206,721 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 86.8445 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั ,งหมด 

 

ไม่มผีูเ้สนอเรื�องอื�นใหท้ี�ประชมุพจิารณาเพิ�มเตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้ที�สละเวลามาร่วมประชมุ และ

ปิดการประชมุเวลา 14.10 น. 

 

 

 

 

 

                                             

                           (นายเชดิช ู โสภณพนชิ)         (นายเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ) 

                               ประธานกรรมการ                           เลขานุการบรษัิท 
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 สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 (1/9) 

 

ประวตักิรรมการที$ไดร้บัการเสนอชื$อ 

ใหเ้ขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการแทนกรรมการที$ครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

 

ชื$อ - นามสกลุ   นายเชดิช ู โสภณพนชิ   

 

อาย ุ    68   ปี  สญัชาต ิ ไทย  

  

ประเภทกรรมการที$ขอแตง่ต ั,ง ประธานกรรมการ  

(หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 4)  

 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่ 35 ปี 

 

การศกึษา  

ปรญิญาตร ี   เศรษฐศาสตร ์วทิยาลยัเศรษฐศาสตรแ์ละรัฐศาสตรแ์หง่ลอนดอน  

มหาวทิยาลัยลอนดอน  

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - 

  

ประสบการณ์ทํางาน   

บรษิทัที$จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2556 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการลงทนุ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) 

2552 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2546 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)  

2523 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 

2523 - 2552 รองประธานกรรมการ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2519 - 2523 กรรมการบรหิาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

หนว่ยงานอื$นๆ 

2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไอโออ ิกรุงเทพ ประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวมบวัหลวง จํากัด 
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 (2/9) 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบรษัิท 8/8 

    - คณะกรรมการบรหิาร 11/11 

    - คณะกรรมการลงทนุ 11/11 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั  45,704,014  หุน้ (ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ วนัที� 30 ธันวาคม  2557) 

    คดิเป็นรอ้ยละ 2.692 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั ,งหมด 

 

การดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื$น 

- กจิการอื$นที$เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 1 แหง่ 

1. กรรมการ บรษัิท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)  

 

- กจิการอื$นที$ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 2  แหง่ 

1. ประธานกรรมการ บรษัิท ไอโออ ิกรุงเทพ ประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

2. ประธานกรรมการ บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวมบวัหลวง จํากัด  

 

การดํารงตําแหนง่ในกจิการที$แขง่ขนั/กจิการที$เกี$ยวเนื$องกบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-  
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 สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 (3/9) 

 

ประวตักิรรมการที$ไดร้บัการเสนอชื$อ 

ใหเ้ขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการแทนกรรมการที$ครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

 

ชื$อ - นามสกลุ   นางรัชน ี นพเมอืง  

 

อาย ุ    61  ปี  สญัชาต ิ ไทย 

  

ประเภทกรรมการที$ขอแตง่ต ั,ง กรรมการ  

(หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 4)  

 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่ 14 ปี 

 

การศกึษา    

ปรญิญาโท   สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ี  (เกยีรตนิยิม อนัดบั 2) สาขาบัญช ี(การเงนิการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสตูร  ผูบ้รหิารระดับสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่น ที� 2 

หลกัสตูร  Advanced Management Program Harvard Business School 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - 

 

ประสบการณ์ทํางาน   

บรษิทัที$จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั รองผูจั้ดการใหญ ่ผูจั้ดการสายทรัพยากรบคุคล ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

2553 - 2557 ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ ่ผูจั้ดการสายทรัพยากรบคุคล ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน ) 

2544 - 2553 ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ ่ผูอํ้านวยการลกูคา้บคุคลนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2543 - 2544  ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ ่สายสนิเชื�อรายย่อยนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

2542 - 2543 ผูอํ้านวยการอาวโุส สนิเชื�อรายยอ่ยนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2540 - 2542  ผูอํ้านวยการอาวโุส สาํนักประธานกจิการนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

2538 - 2540  ผูจั้ดการภาคนครหลวง 2 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

2529 - 2538  ผูจั้ดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

หนว่ยงานอื$นๆ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 

2554 - ปัจจบุนั รองประธาน สมาคมสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 

2546 - 2554  กรรมการ สมาคมสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 (4/9) 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบรษัิท 7/8 

    - คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี(ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ วนัที� 30 ธันวาคม  2557) 

 

การดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื$น 

- กจิการอื$นที$เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 1 แหง่ 

1. รองผูจั้ดการใหญ ่ผูจั้ดการสายทรัพยากรบคุคล ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

- กจิการอื$นที$ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 2 แหง่ 

1. กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 

2. รองประธาน สมาคมสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั 

 

การดํารงตําแหนง่ในกจิการที$แขง่ขนั/กจิการที$เกี$ยวเนื$องกบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-  
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 (5/9) 

 

ประวตักิรรมการที$ไดร้บัการเสนอชื$อ 

ใหเ้ขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการแทนกรรมการที$ครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

 

ชื$อ - นามสกลุ   นางสาวติร ี รมยะรูป 

 

อาย ุ    54  ปี  สญัชาต ิ ไทย  

  

ประเภทกรรมการที$ขอแตง่ต ั,ง กรรมการ  

(หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 4)  

 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่ 16 ปี 

 

การศกึษา    

ปรญิญาโท    MBA (Finance) สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์

ปรญิญาตร ี   Economics, Barnard College, Columbia University, USA. 

กําลงัศกึษาหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที� 17 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

2556    หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 176/2556 

 

ประสบการณ์ทํางาน   

บรษิทัที$จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 

 

หนว่ยงานอื$นๆ 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท รเิวอรไ์ซด ์การเ์ดน้ มารน่ีา จํากดั 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท สขุมุวทิ ซติี, จํากดั 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ซติี,เรยีลตี, จํากดั 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอเซยี อนิดัสเตรยีลพารค์ จํากดั 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ชาเตรยีนโฮลดิ,ง จํากดั 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิ จํากดั 

 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบรษัิท  8/8 

    - คณะกรรมการบรหิาร       7/11 
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 (6/9) 

การถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี(ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ วนัที� 30 ธันวาคม 2557) 

 

การดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื$น 

- กจิการอื$นที$เป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 

- กจิการอื$นที$ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 6 แหง่ 

1. กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท รเิวอรไ์ซด ์การเ์ดน้ มารน่ีา จํากดั 

2. กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท สขุมุวทิ ซติี, จํากดั 

3. กรรมการ บรษัิท ซติี,เรยีลตี, จํากดั 

4. กรรมการ บรษัิท เอเซยี อนิดัสเตรยีลพารค์ จํากดั 

5. กรรมการ บรษัิท ชาเตรยีนโฮลดิ,ง จํากดั 

6. กรรมการ บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิ จํากดั 

 

การดํารงตําแหนง่ในกจิการที$แขง่ขนั/กจิการที$เกี$ยวเนื$องกบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-  
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 (7/9) 

 

ประวตักิรรมการที$ไดร้บัการเสนอชื$อ 

ใหเ้ขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการแทนกรรมการที$ครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

 

ชื$อ - นามสกลุ   นายคาซฮึเิดะ  โทดะ  

 

อาย ุ    51  ปี  สญัชาต ิ ญี�ปุ่ น 

  

ประเภทกรรมการที$ขอแตง่ต ั,ง กรรมการ  

(หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 4) 

 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่ 1 ปี 

 

การศกึษา    

ปรญิญาตร ี   เศรษฐศาสตร,์ Sophia University, Japan  
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  

 

ประสบการณ์ทํางาน   

บรษิทัที$จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เม.ย. 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
2554 - 2555  กรรมการ บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
 
หนว่ยงานอื$นๆ 
ม.ีค.2558 - ปัจจุบนั Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company 

ธ.ค.2557 - ปัจจุบนั Member of Investment Committee, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)   

ส.ค.2557 - ปัจจบุนั Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore) 

เม.ย.2557 - ปัจจบุนั Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd. (India)  

ม.ีค.2557 - ปัจจุบนั Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. 

2557 - ม.ี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 
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 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)  

     
การเขา้รว่มประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบรษัิท  6/8 

      ไดรั้บเลอืกตั ,งเป็นกรรมการเมื�อวนัที� 14 มนีาคม 2557 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี(ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ วนัที� 30 ธันวาคม 2557) 

 

การดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื$น 

- กจิการอื$นที$เป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 

- กจิการอื$นที$ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 5 แหง่ 

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 

 

การดํารงตําแหนง่ในกจิการที$แขง่ขนั/กจิการที$เกี$ยวเนื$องกบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-  
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 (9/9) 
 

ประวตักิรรมการที$ไดร้บัการเสนอชื$อ 

ใหเ้ขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการแทนกรรมการที$ครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

 

ชื$อ - นามสกลุ   นายยูอชิ ิ ฮอนดา้ 

 

อาย ุ    44 ปี  สญัชาต ิ ญี�ปุ่ น  

  

ประเภทกรรมการที$ขอแตง่ต ั,ง กรรมการ  

    (หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 4) 

   

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่ ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการครั,งแรก 

 

การศกึษา    

B.A., Doshisha University, 1994, Faculty of Commerce 

CMA (Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan) 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - 

 

ประสบการณ์ทํางาน   

ม.ีค. 2558-ปัจจุบนั          Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. 

2552 - ม.ี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 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี(ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ วนัที� 30 ธันวาคม 2557)   

 

การดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื$น 

- กจิการอื$นที$เป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

 

- กจิการอื$นที$ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 2 แหง่ 

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

 

การดํารงตําแหนง่ในกจิการที$แขง่ขนั/กจิการที$เกี$ยวเนื$องกบัธุรกจิของบรษิทั - ไมม่ ี-  
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 4 (1/2) 

       

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ และนยิามกรรมการอสิระ 

 

หลกัเกณฑก์ารสรรหาคณะกรรมการ 

การสรรหาคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ทําหนา้ที�พจิารณาสรรหาบคุคลผูท้ี�เหมาะสมโดยพจิารณาจากผูท้รงคณุวตุซิ ึ�งมี

ประสบการณ์จากหลากหลายธุรกจิ มีคุณธรรมและจริยะธรรม มีทัศนคตทิี�ดีต่อองค์กร มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ 

สามารถอทุศิเวลาใหก้บังานของบรษิทอยา่งเพยีงพอ 

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการบรษัิท แต่งตั ,งใหก้รรมการจํานวนหนึ�งเป็นกรรมการตรวจสอบที�มีความเป็นอสิระ โดยมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทั ,งหมด และม ี1 ทา่นที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นบัญช ีและ/หรอืการเงนิเป็นอยา่งดแีละเป็น

ผูท้ี�มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  

การสรรหาคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรษัิท แตง่ตั ,งใหก้รรมการจํานวนหนึ�งเป็นคณะกรรมการบรหิาร โดยมหีนา้ที�ในการบรหิารกจิการของบรษัิทตามที�

คณะกรรมการบรษัิทกําหนดใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และใหค้ณะกรรมการบรหิารแตง่ตั ,งพนักงาน

ตําแหน่งผูบ้รหิาร จํานวน 1 คน ทําหนา้ที�เลขานุการของคณะกรรมการบรหิาร 

การสรรหาคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบรษัิท แต่งตั ,งใหก้รรมการจํานวนหนึ�งและผูบ้รหิารระดับสงูเป็นคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง และแต่งตั ,ง

ผูบ้รหิารที�รับผดิชอบดแูลงานดา้นบรหิารความเสี�ยงเป็นเลขานุการ เพื�อทําหนา้ที�กํากับดแูลการบรหิารความเสี�ยงโดยรวม ให ้

เป็นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑด์า้นการบรหิารความเสี�ยงตามที�บรษัิทและหน่วยงานกํากับดแูลของภาครัฐกําหนด  

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิาณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรษัิท แต่งตั ,งใหก้รรมการจํานวนหนึ�งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพจิาณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั ,งกรรมการ

อสิระ 1 ทา่น เป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิาณาคา่ตอบแทน เพื�อทําหนา้ที�พจิารณาสรรหาบคุคลที�มคีณุสมบัตเิหมาะสม

ในการดํารงตําแหน่ง และพิจารณาหลักเกณฑแ์ละรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารระดับสงูที�สงูกว่า 

หรือเทยีบเท่ารองผูจั้ดการใหญ่ คัดเลอืกบุคคลตามกระบวนการสรรหาเพื�อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา

อนุมัต ิและ/หรอื นําเสนอที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�ออนุมัตแิตง่ตั ,งตามแตก่รณี ตามขอ้บงัคบับรษัิท 

การสรรหาคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ี

คณะกรรมการบรษัิท แตง่ตั ,งใหก้รรมการจํานวนหนึ�งเป็นคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการที�ด ีโดยแตง่ตั ,งกรรมการอสิระ 1 ทา่น 

เป็นประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการที�ด ีเพื�อทําหนา้ที�กํากับดแูลกจิการใหม้รีะบบการบรหิารจัดการที�มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้สรา้งความเชื�อมั�นและความมั�นใจแกผู่ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทั ,งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ตามหลักการกํากับ

ดูแลกจิการที�ดใีหส้อดคลอ้งกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) 

และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

การสรรหาคณะกรรมการการลงทนุ 

คณะกรรมการบรษัิท แตง่ตั ,งใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทเป็นคณะกรรมการการลงทุนไม่นอ้ยกวา่สามคน ผูซ้ ึ�งมคีวามรู ้

ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามปีเกี�ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี�ยง หรือการ

วเิคราะห์หลักทรัพย ์เพื�อทําหนา้ที�ดูแลรับผดิชอบการลงทุนของบรษัิท โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ

สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย เรื�องการลงทนุประกอบธรุกจิอื�นของบรษัิทประกนัชวีติ พ.ศ.2556 
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นยิามกรรมการอสิระ 

บรษัิทไดกํ้าหนดนิยาม "กรรมการอสิระ"  ใหส้อดคลอ้งตามหลักการกํากับดแูลกจิการที�ดขีองตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  และขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที� ทจ. 4/2552 เรื�อง การ

ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม ่(ฉบบัที� 2)  ดงันี, 

1.  มกีรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ,งหมดของบรษัิท แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน   

2.  กรรมการอสิระแตล่ะคนตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี, 

(1)   ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั ,งหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม    

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท ทั ,งนี, ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระ

รายนั,นๆ ดว้ย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรือ ผูม้ี

อํานาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยลําดบัเดยีวกนั หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ เวน้

แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(3)  ไม่เป็นบคุคลที�มคีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็น บดิามารดา          

คูส่มรส พี�นอ้ง และบตุร รวมทั ,งคูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืบคุคลที�จะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

(4)   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อํานาจควบคมุของบรษัิท ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั ,งไม่เป็น

หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนัีย หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของผูท้ี�มคีวามสมัพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิท

ย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อํีานาจ

ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสํานักงานสอบบัญช ีซึ�งมผีูส้อบ

บัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทสงักัดอยู ่

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีใด ๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรกึษา

ทางการเงนิ ซึ�งไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนัีย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิาร

ทางวชิาชพีนั,นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(7)   ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแตง่ตั ,งขึ,นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�ง

เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

(8)   ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันที�มนัียกับกจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่

เป็นหุน้ส่วนที�มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับ

เงนิเดอืนประจํา หรือถือหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มีสทิธอิอกเสยีงทั ,งหมดของบรษัิทอื�น ซึ�งประกอบ

กจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนัียกับกจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

(9)   ไมม่ลีกัษณะอื�นใดที�ทําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 
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ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะที$เกี$ยวกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

หมวดที$ 4 คณะกรรมการ 

 

ขอ้ 21. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 5 (หา้) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ

ทั ,งหมดตอ้งมถีิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจักร 

ขอ้ 22. กรรมการไมน่อ้ยกวา่สามในสี�ของจํานวนกรรมการทั ,งหมดจะตอ้งเป็นบคุคลสญัชาตไิทย 

ขอ้ 23. การเลอืกตั ,งกรรมการของบรษัิทใหก้ระทําโดยที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ทั ,งนี,ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี, 

23.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�งเสยีง 

23.2 ในการเลอืกคณะกรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรอื 

           คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแตท่ี�ประชมุผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมตแิตล่ะครั,งผูถ้อืหุน้ 

ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนที�มอียูท่ั ,งหมด จะแบง่คะแนนเสยีงแกค่นใด หรอืคณะใดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

23.3      การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั ,งกรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากมคีะแนนเสยีงเทา่กนัใหผู้เ้ป็นประธาน      

ที�ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี,ขาด 

ขอ้ 24. ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั,งใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึ�งในสามเป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการที�จะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สดุกบัสดัสว่นหนึ�งในสาม 

กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนั,นใหจั้บสลากกนัวา่ผูใ้ด

จะออก สว่นปีหลงัตอ่ไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั,นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

กรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระในขอ้นี, อาจไดรั้บเลอืกตั ,งกลับมาเป็นกรรมการใหมไ่ด ้

ขอ้ 25. นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

25.1 ตาย 

25.2 ลาออก 

25.3 ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535   

25.4 ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก ตามขอ้ 28 

25.5 ศาลมคํีาสั�งใหอ้อก 

ขอ้ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ใหย้ื�นใบลาออกต่อบรษัิท การลาออกมผีลนับแตว่ันที�ใบลาออกไปถงึบรษัิท 

กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจง้การลาออกของตนใหแ้กน่ายทะเบยีนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 27. ภายใตข้อ้บังคับ ขอ้ 28 ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให ้

คณะกรรมการเลอืกบุคคล ซึ�งมคีณุสมบัตแิละไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากัดเขา้เป็น

กรรมการแทน ในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดอืน 

 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจํานวนกรรมการที�

ยังเหลอือยู ่

บคุคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ�ง จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระที�ยังเหลอือยู่ของ

กรรมการที�ตนแทน 
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ขอ้ 28. ที�ประชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งกอ่นถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กว่าสามในสี�ของจํานวนผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุม และมีสทิธอิอกเสยีงและมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จํานวนหุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอ้ 29. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้

ขอ้ 30. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที�คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึ�งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ

ดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมหีนา้ที�ตามขอ้บงัคบัในกจิการ ซึ�งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 31. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุอย่างนอ้ยไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั ,งหมดจงึจะ

เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุหรอืไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที�ไดถ้า้มรีองประธานกรรมการ

ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีตไ่ม่สามารถปฏบิตัหินา้ที�ได ้ใหก้รรมการซึ�ง

มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

  การวนิจิฉัยชี,ขาดของที�ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

 กรรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน  เวน้แตก่รรมการซึ�งมสีว่นไดเ้สยีในเรื�องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีง

ในเรื�องนั,น  ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ,นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี,ขาด 

ขอ้ 32.   ประธานกรรมการเป็นผูม้ีอํานาจเรียกประชุม หรือสั�งใหม้ีการเรียกประชุมคณะกรรมการไดใ้นการเรียกประชุม

คณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ ึ�งไดรั้บมอบหมายสง่หนังสอืนัดประชมุไปยังกรรมการไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนักอ่น

การประชมุ  เวน้แตใ่นกรณีจําเป็นรบีดว่นเพื�อรักษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษัิท จะแจง้การนัดประชมุโดยวธิอีื�นและ

กําหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกวา่นั,นก็ได ้

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งปฏบิตัหินา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบรษัิท  ตลอดจนมตทิี�ประชมุผู ้

ถอืหุน้ 

  ใหค้ณะกรรมการแต่งตั ,งกรรมการคนหนึ�งเป็นกรรมการผูจั้ดการ โดยใหม้อํีานาจหนา้ที�ตามที�คณะกรรมการ

เห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ�งหรอืหลายคน หรอืบคุคลอื�นใดปฏบิัตกิารอย่างใดอยา่งหนึ�ง

แทนคณะกรรมการก็ได ้

ขอ้ 34. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้สว่นหรอืเขา้เป็นกรรมการในนติบิคุคลอื�นที�มสีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็น

การแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นที�จะมมีตแิตง่ตั ,ง 

ขอ้ 35. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไม่ชกัชา้  หากมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาที�ทํากับบรษัิทหรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิ�มขึ,น

หรอืลดลงในบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื 

ขอ้ 36. คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครั,ง ณ ทอ้งที�อันเป็นที�ตั ,งสํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา  

หรอืจังหวดัใกลเ้คยีง 

ขอ้ 37.  คณะกรรมการอาจแต่งตั ,งกรรมการจํานวนหนึ�งตามที�เห็นสมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร โดยใหม้อํีานาจหนา้ที�

ควบคุมดูแลกจิการของบรษัิทตามที�คณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหก้รรมการผูจั้ดการเป็นกรรมการบรหิารโดย

ตําแหน่ง 

  ใหค้ณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที�คณะ

กรรมการบรหิารเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรหิารก็ได ้รอง

ประธานกรรมการบรหิารมหีนา้ที�ตามขอ้บงัคบัในกจิการซึ�งประธานกรรมการบรหิารมอบหมาย 
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กรรมการบริหารมีสทิธิไดรั้บค่าตอบแทนและบําเหน็จตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทั ,งนี,ไม่

กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการบรหิารผูนั้ ,นในอันที�จะไดรั้บคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชน์อย่างอื�นตามขอ้บังคับนี,

ในฐานะกรรมการ 

ขอ้ 38.   ใหป้ระธานกรรมการบรหิารเป็นประธานที�ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ในกรณีที�ประธานกรรมการบรหิารไม่อยู่ในที�

ประชุมหรือไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที�ได ้ใหร้องประธานกรรมการบรหิารเป็นประธานในที�ประชุม ในกรณีที�ไม่มีรอง

ประธานกรรมการบรหิารหรือมแีต่ไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที�ได ้ใหก้รรมการซึ�งมาประชุมเลอืก

กรรมการซึ�งมาประชมุคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

  ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารเพื�อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนา้ที�ดังที�กําหนดไว ้จะตอ้ง

ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของคณะกรรมการบรหิารทั ,งหมด จงึถอืวา่ครบเป็นองคป์ระชมุ 

  การวนิจิฉัยชี,ขาดของที�ประชมุคณะกรรมการบรหิารในเรื�องใดของคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไดรั้บการออก

เสยีงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนเสยีงที�เป็นองคป์ระชมุในคราวการประชมุเพื�อลงมตนัิ,น กรรมการหนึ�งคนมเีสยีง

หนึ�งเสยีง ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ,นอกีหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี,ขาด 

  กรรมการบรหิารผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีในเรื�องใด ไมม่สีทิธอิอกสยีงลงคะแนนในเรื�องนั,น 

ขอ้ 39.   คณะกรรมการอาจแต่งตั ,งกรรมการจํานวนหนึ�ง ใหเ้ป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหม้ีจํานวน คุณสมบัต ิหนา้ที�

ความรับผดิชอบตามที�คณะกรรมการมอบหมายก็ได ้

  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   

  กรรมการตรวจสอบมีสทิธไิดรั้บค่าตอบแทนและบําเหน็จตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทั ,งนี,ไม่

กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการตรวจสอบผูนั้ ,นในอนัที�จะไดรั้บคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนอ์ยา่งอื�นตามขอ้บังคับ

นี,ในฐานะกรรมการ 

ขอ้ 40.   ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที�ประธานกรรมการตรวจสอบไม่

อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที�ได ้ใหก้รรมการซึ�งมาประชุมเลอืกกรรมการซึ�งมาประชุมคนหนึ�งเป็น

ประธานในที�ประชมุ 

  การวนิิจฉัยชี,ขาดของที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดรั้บ

การออกเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนเสยีงที�เป็นองคป์ระชมุในคราวการประชมุเพื�อลงมตนัิ,น กรรมการหนึ�งคนมี

เสยีงหนึ�งเสยีง ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ,นอกีหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี,ขาด  

ขอ้ 41. ใหค้ณะกรรมการมอํีานาจจัดตั ,งสาํนักงานสาขา หรอืเลกิสาํนักงานสาขาของบรษัิทได ้

ขอ้ 42. อํานาจกรรมการที�จะทํานติกิรรมผูกพันบรษัิท คอื กรรมการสองคนลงลายมอืชื�อร่วมกนั 

ขอ้ 43. คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไ้ขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการ ซึ�งมอํีานาจลงลายมอืชื�อผูกพันบรษัิท 

และ/หรือการทํานิตกิรรมต่างๆ แทนบรษัิท พรอ้มทั ,งกําหนดเงื�อนไขในการลงลายมอืชื�อผูกพันบรษัิทของกรรมการ

ดงักลา่วได ้

ขอ้ 44. กรรมการมีสทิธไิดรั้บค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของ เบี,ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอื�นตามที�ที�ประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณา ซึ�งที�ประชุมผูถ้ือหุน้อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได ้ และ

นอกจากนั,นอาจใหไ้ดรั้บเบี,ยเลี,ยง และสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท 

ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรอืลูกจา้งบรษัิทซึ�งไดรั้บเลอืกตั ,งเป็นกรรมการใน

อนัที�จะไดรั้บคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที�เป็นพนักงานหรอืลกูจา้งบรษัิท       
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หมวดที$ 5  การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายใน 4 (สี�) เดอืนนับแตว่นัสิ,นสดุของ

รอบปีบญัชขีองบรษัิท การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื�นนอกจากที�กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญ  เมื�อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควรหรอืผูถ้อืหุน้ 

รวมกันนับจํานวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในหา้ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั ,งหมดหรอืผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 (ยี�สบิ

หา้) คน ซึ�งหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสบิของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั ,งหมดจะเขา้ชื�อกันทําหนังสอืขอให ้

คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมื�อใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุหตผุลในการที�ขอใหเ้รยีกประชมุไว ้

ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ยในกรณีเชน่นี,คณะกรรมการ ตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 (หนึ�ง) เดอืนนับ

แตว่นัที�ไดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 46. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้  ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุ  ระบสุถานที�  วัน  เวลา  ระเบยีบวาระการ

ประชมุ  และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชมุ  พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร  และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีน

ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วันกอ่นวันประชมุ  และโฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กัน 3 (สาม) 

วนักอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั 

ขอ้ 47. ในการประชมุผูถ้อืหุน้  ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี  มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 (ยี�สบิหา้) คน  

หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั ,งหมดและจะตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุน้

ที�จําหน่ายไดท้ั ,งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครั ,งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ�งชั�วโมงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�งเขา้

มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กําหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอการ

ประชมุเป็นอันระงับไป  ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นั,นมใิชเ่ป็นการประชมุเพราะผูถ้อืหุน้เป็นผูร้อ้งขอใหนั้ดประชมุใหม่และ

ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั,งหลังนี,ไม่บังคับว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้  48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที�ประชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัติ

หนา้ที�ได ้ ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่

สามารถปฏบิตัหินา้ที�ได ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

ในการออกเสยีงลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุน้ที�ตนถอือยูโ่ดยถอืวา่ หุน้หนึ�งมหีนึ�งเสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน รอ้งขอและที�ประชมุลงมตใิห ้

ลงคะแนนเสยีงลบัก็ใหล้งคะแนนลบั สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลับนั,นใหเ้ป็นไปตามที�ประธานในที�ประชมุกําหนด 

ขอ้ 49. มตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้นั,นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี, 

49.1 ในกรณีปกต ิใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั  

ใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ,นเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี,ขาด 

49.2 ในกรณีดังตอ่ไปนี, ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั ,งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั ,งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคัญใหแ้กบ่คุคลอื�น 

(ข) การซื,อหรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอื�นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท    
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(ค) การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสัญญาเกี�ยวกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททั ,งหมดหรอืบางส่วนที�สําคัญ การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื�นเขา้จัดการธุรกจิของบรษัิทหรอืการรวมกจิการกับบคุคลอื�น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะ

แบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้หรือหุน้กูช้นิดแปรสภาพเป็นหุน้สามัญได ้การออกหุน้บุรมิสทิธ ิ 

หรือหุน้บุริมสทิธิชนิดแปรสภาพเป็นหุน้สามัญได ้การออกหลักทรัพย์ชนิดอื�นตามบทบัญญัติของ

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์การออกใบสาํคญัแสดงสทิธใินการจองซื,อหุน้ทกุชนดิ 

(ฉ) การควบ หรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้ 50. กจิการอนัที�ประชมุสามัญประจําปีพงึกระทํามดีงันี, 

50.1 พจิารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุแสดงถงึผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปีที� 

            ผา่นมา 

50.2 พจิารณาและอนุมัตงิบดลุ  และบญัชกํีาไรขาดทนุ 

50.3 พจิารณาจัดสรรเงนิกําไร 

50.4 เลอืกตั ,งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

50.5 เลอืกตั ,งผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัช ี

50.6 กจิการอื�นๆ 

 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล  

 บรษัิทกําหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของกําไรสทุธ ิหลังหักภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล 

แตจ่ะตอ้งไม่มขีาดทนุสะสมในสว่นของผูถ้อืหุน้ ทั ,งนี, การจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปภ.) ตามพระราชบญัญัตปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 
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เง ื$อนไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ 

และการออกเสยีงลงคะแนน 

 

1.  การมอบฉนัทะ 

 กรณีผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถพจิารณามอบฉันทะใหบ้คุคลอื�นหรอืจะมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื�อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผูถ้อืหุน้แทนก็ได ้โดยบรษัิทได ้

จัดสง่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. หรอืแบบ ค. ตามที�กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดกํ้าหนดไว ้(สิ�งที�สง่มา

ดว้ย 8)  

 ทั ,งนี, ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั ,งใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดแูลหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดท้ั ,งแบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบหนึ�งแบบใดก็ได ้สาํหรับผูถ้อื

หุน้นอกจากนั,นสามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบหนึ�งแบบใดเทา่นั,น โดยบรษัิทไดจั้ดสง่

หนังสอืหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมนี, หรือสามารถ Download ไดท้ี� 

Website : www.bangkoklife.com  

1. การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื$นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.1 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน    

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

1.2 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนังสอืมอบฉันทะ และลงลายมอืชื�อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ

ฉันทะใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

1.3 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งนําหนังสอืมอบฉันทะไปยื�นตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิท ณ สถานที�ประชมุกอ่นผูรั้บมอบ

ฉันทะจะเขา้ประชมุ 

1.4 ผูถ้อืหุน้ทั�วไปใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบข. แบบหนึ�งแบบใดเทา่นั,น 

2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

ผูม้อบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะในการประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยระบชุื�อและรายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะ คอื ดร. ศริ ิการเจรญิด ี 

ตําแหนง่ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการลงทุน อายุ 66 ปี  อยู่บา้นเลขที$  44/2 หมู่ท ี$ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 10160 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนังสอืมอบฉันทะและลงลายมือชื�อ      

ผูม้อบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกจิ ตอบรับ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ตอ้งผนึกตรา

ไปรษณียากรมายัง 

 

   เลขานุการบรษัิท  

   บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  

   เลขที� 23/115-121 รอยัลซติี,อเวนวิ  ถนนพระราม 9  

   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  

   กรุงเทพมหานคร 10310    
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กอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ หรอืนํามามอบตอ่กรรมการ หรอืบคุคลที�กรรมการแตง่ตั ,งกอ่นเริ�มการประชมุ       

เพื�อบรษัิทจะสามารถดําเนนิการตามความประสงคข์องทา่นตอ่ไป 

 

2.  การลงทะเบยีนและการแสดงเอกสารกอ่นเขา้ประชุม 

บริษัทจะเริ�มตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกตอ้งของเอกสารสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ และเปิดรับ

ลงทะเบยีน ตั ,งแตเ่วลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุชั ,น 7 สํานักงานใหญ่ บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 

เลขที� 23/115-121 รอยัลซติี,อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที�สถานที�จัด

ประชมุที�ไดแ้นบมาพรอ้มนี, (สิ�งที�สง่มาดว้ย 9)   

 ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี, ในการลงทะเบยีนกอ่นเขา้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) 

1. ผูถ้อืหุน้ที$เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที�สว่นราชการออกใหซ้ึ�งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้อืหุน้

และยังไม่หมดอายุ เชน่ บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี� หรือหนังสอืเดนิทาง กรณีที�มกีารเปลี�ยนชื�อ

หรอืชื�อสกลุใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ�ง ซึ�งกรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมอืชื�อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. สําเนาภาพถ่ายเอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1  ขา้งตน้

และผูม้อบฉันทะไดล้งลายมอืชื�อรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3. เอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2. ผูถ้อืหุน้ที$เป็นนติบิุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

1. เอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2. สําเนาภาพถ่ายหนังสอืรับรองจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึ�งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิตบิุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซึ�งเป็นผูเ้ขา้ประชมุมอํีานาจกระทําการ

แทนนติบิคุคลซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้  

2.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

1. หนังสอืมอบฉันทะ (สิ�งที�สง่มาดว้ย 8) เลอืกแบบใดแบบหนึ�ง ซึ�งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืชื�อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ  พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

2. สาํเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึ�งรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  โดย

ผูแ้ทนนติบิคุคล  และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึ�งลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ

มอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ 

3. เอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
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3. ผูถ้อืหุน้ซึ$งมไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนติบิุคคลที$จดัต ั,งข ึ,นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้ังคับกับผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ขา้ประชุมซึ�งมไิดม้ี

สญัชาตไิทย หรอืซึ�งเป็นนติบิคุคลที�จัดตั ,งขึ,นตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ดงัตอ่ไปนี, 

3.1 หนังสอืรับรองการเป็นนติบิคุคลนั,นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยสว่นราชการของประเทศที�นติบิคุคลนั,น 

ตั ,งอยู่หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิตบิุคคลนั,นก็ได ้ทั ,งนี, จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกับชื�อนิตบิุคคล ผูม้ี

อํานาจลงลายมอืชื�อผูกพันนิตบิุคคลและเงื�อนไขหรอืขอ้จํากัดอํานาจในการลงลายมอืชื�อ รวมถงึที�ตั ,ง

สาํนักงานใหญ ่

3.2 เอกสารที�มไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาไทยจะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทน

นติบิคุคลนั,นรับรองความถกูตอ้งของคําแปล 

  

3.  การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนนเสยีง 

 ประธานที�ประชมุจะแจง้วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสยีงใหท้ี�ประชมุทราบกอ่นเขา้สูว่าระ

การประชมุ 

1. การออกเสยีงลงคะแนน 

1.1 การออกเสยีงลงคะแนนใหนั้บหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสยีง เวน้แต่กฎหมายจะกําหนดเป็นอย่างอื�น ถา้คะแนน

เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานมเีสยีงชี,ขาดอกีเสยีงหนึ�งตา่งหาก  

1.2 การออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกเสยีงได ้หรอืไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนบางสว่นได ้

1.3 การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานจะสอบถามที�ประชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดคัดคา้น หรอืงด

ออกเสยีง โปรดยกมอืขึ,น 

1.4 ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุแทนและใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตาม

ความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ตามที�ผูถ้ ือหุน้ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนั,น บริษัทจะนําการออกเสยีง

ลงคะแนนตามที� ผูถ้อืหุน้ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทกึรวบรวมไวล้่วงหนา้ ในขณะที�

ผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง 

2.1 การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในที�ประชมุ และของ 

ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะที�บรษัิทบันทกึไวล้ว่งหนา้ในขณะที�ผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบยีน

เขา้ประชมุ ที�ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง มาหักออกจากจํานวนหุน้ทั ,งหมดของผูท้ี�มาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2.2 การนับผลการลงคะแนนเสยีงในวาระเลอืกตั ,งกรรมการจะบันทกึทั ,งคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

และงดออกสยีง 

2.3 ประธาน จะแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลังจากการออกเสยีงลงคะแนน

ในแต่ละวาระสิ,นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง และคดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 
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รายชื$อกรรมการอสิระที$ไดร้บัการเสนอชื$อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

กรณีผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้

 

ชื$อ - นามสกลุ ดร. ศริ ิ การเจรญิด ี อาย ุ    66  ปี   สญัชาต ิ    ไทย  

 

ที$อยู ่  44/2 หมูท่ี� 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 

ตําแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทั    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, กรรมการอสิระ,  

    กรรมการบรหิาร, กรรมการลงทนุ 

 

ประวตักิารศกึษา 

ปรญิญาเอก   Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research,  

   Monash University, Australia 

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

ปรญิญาตร ี  (เกยีรตนิยิม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที� 5/2550 

หลกัสตูร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 6/2548 

หลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 60/2548 

หลกัสตูร  Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 4/2546 

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

ประสบการณ์ทํางานในปจัจุบนั  

บรษิทัที$จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการลงทนุ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไรมอน แลนด ์จํากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท สมติเิวช จํากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาพจิารณาคา่ตอบแทนและกํากับดแูลกจิการ   

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะธรรมาภบิาล สรรหา และกําหนดผลตอบแทน  

บรษัิท อนิโดรามา (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

บรษัิท โพสต ์พับลชิชงิ จํากดั (มหาชน) 

2543 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบรษัิท นํ,ามันพชืไทย จํากดั (มหาชน) 
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หนว่ยงานอื$นๆ 

2554 - ปัจจบุนั คณะกรรมการกํากับการบรหิารความเสี�ยง ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2553 - ปัจจบุนั อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี�ยวกับการปรับปรุงระบบการเงนิและงบประมาณ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2546 - ปัจจบุนั คณะกรรมการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลง และประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ (รายสาขา)  

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพจิารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทนุ  

บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชั�น จํากัด 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั  ไมม่ ี(ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ วนัที� 30 ธันวาคม 2557) 

 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบรษัิท   8/8 

    - คณะกรรมการบรหิาร   11/11 

    - คณะกรรมการลงทนุ    11/11 

- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน    2/2 

 

การมสีว่นไดเ้สยีในระเบยีบวาระการประชุม      วาระที� 6  
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หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมอบฉนัทะ 

 

 หากท่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ

บรษัิท โดยขอ้มูลกรรมการอสิระปรากฏตามสิ�งที�แนบมาดว้ย 7 หรอื แต่งตั ,งบุคคลอื�นใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงในที�

ประชมุแทน โดยผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งใน 3 แบบดงันี, 

 

1. แบบ ก. (เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบทั�วไป) 

2. แบบ ข. (เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที�กําหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชดัเจนตายตัว) 

3. แบบ ค. (เป็นแบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั ,งใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้) 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 

(เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบทั�วไป) 

 

       เขยีนที�....................................................................... 

       วนัที� ........... เดอืน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาต.ิ........................... อยูบ่า้นเลขที�................... 

ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวดั........................รหัสไปรษณีย.์............ 

  (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   กรุงเทพประกนัชวีติ   จํากดั   (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จํานวนทั ,งสิ,นรวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสยีง  ดงันี, 

  หุน้สามัญ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ.................................................เสยีง 

       หุน้บรุมิสทิธ.ิ........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ................................................เสยีง 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้    

       (1) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที�........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

             (2) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขที�........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

              (3) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บา้นเลขที�........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

สามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2558 ในวันพุธที� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมชั ,น 7 สํานักงานใหญ่ บรษัิท 

กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) เลขที� 23/115-121 รอยัลซิตี,อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

กจิการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนั,น ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ  

 

  ลงชื�อ ..........................……............................... ผูม้อบฉันทะ 

                      ( .............................………...................…... )  

 

      ลงชื�อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

      ลงชื�อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

ลงชื�อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. ) 

 

 

หมายเหต ุ ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีง 

 

อากร
แสตมป์   

 

20 บาท 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ข. 

(เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที�กําหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชดัเจนตายตวั) 

       

       เขยีนที�....................................................................... 

       วนัที� ........... เดอืน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาต.ิ........................... อยูบ่า้นเลขที�................... 

ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวดั........................รหัสไปรษณีย.์............ 

  (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   กรุงเทพประกนัชวีติ   จํากดั   (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จํานวนทั ,งสิ,นรวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสยีง  ดงันี, 

  หุน้สามัญ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ.................................................เสยีง 

       หุน้บรุมิสทิธ.ิ........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ................................................เสยีง 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้    

       (1) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที�........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

             (2) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขที�........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

              (3) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บา้นเลขที�........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

สามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2558 ในวันพุธที� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมชั ,น 7 สํานักงานใหญ่ บรษัิท 

กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) เลขที� 23/115-121 รอยัลซิตี,อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั,งนี, ดงันี, 

วาระที$ 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั,งที$ 2/2557 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง  

 

วาระที$ 2  รบัทราบผลการดําเนนิงานประจําปี 2557 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$ 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปีสิ,นสดุ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  

 

 

อากร
แสตมป์   
20 บาท 
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วาระที$ 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรและการจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2557 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$ 5  พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั,งกรรมการ  

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

        �  การแตง่ตั ,งกรรมการทั ,งชดุ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

                � การแตง่ตั ,งกรรมการเป็นรายบคุคล 

   ชื�อกรรมการ   นายเชดิช ู โสภณพนชิ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

   ชื�อกรรมการ   นางรัชน ี นพเมอืง 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

    ชื�อกรรมการ   นางสาวติร ีรมยะรูป 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

      ชื�อกรรมการ   นายคาซฮึเิดะ โทดะ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

   ชื�อกรรมการ   นายยอูชิ ิ ฮอนดา้ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$ 6  พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$ 7  พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั,งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2558 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$ 8  พจิารณาเรื$องอื$นๆ (ถา้ม)ี 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 
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 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี, ใหถ้อืวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนั,นไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

  (6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือใน

กรณีที�ที�ประชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลง

หรอืเพิ�มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

 กจิการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุใน

หนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

 

 

  ลงชื�อ ..........................……............................... ผูม้อบฉันทะ 

                      ( .............................………...................…... )  

 

      ลงชื�อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

      ลงชื�อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

ลงชื�อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตั ,งกรรมการสามารถเลอืกตั ,งกรรมการทั ,งชดุหรอืเลอืกตั ,งกรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที�มวีาระที�จะตอ้งพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเตมิไดใ้นใบ

ประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 



 

- 40 - 
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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 

ประจําปี 2558 ในวันพุธที� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุชั ,น 7 สาํนักงานใหญ่  บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ 

จํากัด (มหาชน) เลขที� 23/115-121 รอยัลซติี,อเวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ

เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย     

 

วาระที$.........................เร ื$อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  

วาระที$.........................เร ื$อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$.........................เร ื$อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$.........................เร ื$อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$.........................เร ื$อง     เลอืกต ั,งกรรมการ (ตอ่) 

  ชื�อกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  ชื�อกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  ชื�อกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  ชื�อกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  ชื�อกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ค. 

(เป็นแบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั ,งให ้

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้) 

 

เขยีนที�....................................................................... 

       วนัที� ........... เดอืน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาต.ิ........................... อยูบ่า้นเลขที�................... 

ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวดั........................รหัสไปรษณีย.์............ 

ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.......................................................................... 

ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   กรุงเทพประกนัชวีติ   จํากดั   (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จํานวนทั ,งสิ,นรวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสยีง  ดงันี, 

  หุน้สามัญ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ.................................................เสยีง 

       หุน้บรุมิสทิธ.ิ........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ................................................เสยีง 

 (2) ขอมอบฉันทะให ้    

       (1) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที�........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

      (2) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที�........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ในวันพุธที� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. หอ้งประชมุชั ,น 7 สํานักงานใหญ่ บรษัิท กรุงเทพ

ประกันชีว ิต  จํากัด (มหาชน) เลขที�  23/115-121 รอยัลซิตี,อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั,งนี, ดงันี, 

� มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ทั ,งหมดที�ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

� มอบฉันทะบางสว่น คอื 

   �  หุน้สามัญ.……………………..…..หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้........................เสยีง 

   �  หุน้บรุมิสทิธ ิ……………....…..…หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้........................ เสยีง 

          รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ั ,งหมด ............................................... เสยีง 

 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั,งนี, ดงันี, 

วาระที$ 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั,งที$ 2/2557 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$ 2  รบัทราบผลการดําเนนิงานประจําปี 2557  

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

อากร
แสตมป์   

20 บาท 



 

- 42 - 
 

หนา้ 2  ของจํานวน  4 หนา้ 

วาระที$ 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปีสิ,นสดุ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  

วาระที$ 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรและการจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2557 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$ 5  พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั,งกรรมการ  

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

        �  การแตง่ตั ,งกรรมการทั ,งชดุ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

               � การแตง่ตั ,งกรรมการเป็นรายบคุคล 

   ชื�อกรรมการ   นายเชดิช ู โสภณพนชิ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

   ชื�อกรรมการ   นางรัชน ี นพเมอืง 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

    ชื�อกรรมการ   นางสาวติร ี รมยะรูป 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

      ชื�อกรรมการ   นายคาซฮึเิดะ โทดะ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

   ชื�อกรรมการ   นายยอูชิ ิ ฮอนดา้ 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  

วาระที$ 6  พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

าระที$ 7  พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั,งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2558 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 
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หนา้ 3  ของจํานวน  4 หนา้ 

วาระที$ 8  พจิารณาเรื$องอื$นๆ (ถา้ม)ี 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี,  ใหถ้อืวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนั,นไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 (6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณี

ที�ที�ประชมุมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือ

เพิ�มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

 กจิการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุใน

หนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

 

  ลงชื�อ ..........................……............................... ผูม้อบฉันทะ 

                      ( .............................………...................…... )  

 

      ลงชื�อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

      ลงชื�อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

ลงชื�อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. ) 

 

 

หมายเหต ุ

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี,ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถ้อืหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั ,งใหค้ัส

โตเดยีน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้เทา่นั,น 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

 (1)   หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนนิการลงทนุในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

 (2)   หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตั ,งกรรมการสามารถเลอืกตั ,งกรรมการทั ,งชดุหรอืเลอืกตั ,งกรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที�มวีาระที�จะตอ้งพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเตมิไดใ้นใบ

ประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
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หนา้ 4  ของจํานวน  4 หนา้ 

ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ค. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 

ประจําปี 2558 ในวันพุธที� 29 เมษายน 2558  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุชั ,น 7 สาํนักงานใหญ่ บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ 

จํากัด (มหาชน)  เลขที� 23/115-121 รอยัลซติี,อเวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรอืจะ

พงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย     

 

วาระที$.........................เร ื$อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  

วาระที$.........................เร ื$อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$.........................เร ื$อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$.........................เร ื$อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี, 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที$.........................เร ื$อง     เลอืกต ั,งกรรมการ (ตอ่) 

  ชื�อกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  ชื�อกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  ชื�อกรรมการ  ...........................................................................................   

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  ชื�อกรรมการ  ...........................................................................................  
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