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ที่ BLA 9/2557
28 มีนาคม 2557
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
2. CD-Rom รายงานประจําป 2556
3. ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
4. หลักเกณฑการสรรหากรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ
5. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุน
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน
10.ซองบริการไปรษณียธุรกิจตอบรับ

ดวยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ใน
วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงานใหญ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
วัตถุประสงคและเหตุผล: บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556
และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอม
ทั้งเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2556
วัตถุประสงคและเหตุผล:

คณะกรรมการสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2556 และขอมูลสําคัญอื่นๆ โดยมี

รายละเอียดตามรายงานประจําป 2556 ในรูปแบบ CD-Rom ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2556 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วัตถุประสงคและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่ง
กําหนดให บริษัทตองจัดทํางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัท สําหรับงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท และนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 จากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว โดยไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข
แตมีขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากนํามาตรฐานการบัญชี เรื่องภาษีเงินไดมาถือ
ปฏิบัติ โดยไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2556 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
หนวย : ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ

2556

2555

สินทรัพยลงทุน

165,983

138,494

สินทรัพยรวม

172,235

143,567

เงินสํารองประกันชีวิต

137,637

112,337

หนี้สินรวม

149,971

124,102

สวนของเจาของ

22,264

19,465

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

38,795

34,128

รายไดจากการลงทุนสุทธิ

7,601

6,263

คาใชจายในการรับประกัน

39,015

33,917

คาใชจายในการดําเนินงาน

1,720

1,522

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

4,381

3,723

3.62

3.10

247%*

268%

4.98

5.10

21.00

22.75

กําไรตอหุน
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน
หมายเหตุ * ขอมูลเบื้องตนกอนการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินมีในรายงานประจําป 2556 ในรูปแบบ CD-Rom ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางสาวรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ได
ตรวจสอบและลงนามรั บ รองแล ว โดยได แ สดงความเห็ น อย า งไม มี เ งื่ อ นไขแต มี ข อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากนํามาตรฐานการบัญชี เรื่องภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ
การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2556
วัตถุประสงคและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ
ขอบังคับบริษัท ขอ 56 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล
แตจะตองไมมียอดขาดทุนสะสม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของบริษัท จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
ผลการดําเนินงานประจําป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิทั้งสิ้นจํานวน 4,380.50 ลานบาท หรือ 3.62 บาทตอหุน
มี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ แ ล ว ซึ่ ง มี กํ า ไรสุ ท ธิ 3,723.55 ล า นบาท หรื อ 3.10 บาทต อ หุ น คิ ด เป น อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น
17.24% ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท คิดเปน
เงินจายปนผลจํานวน 484.65 ลานบาท โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล ดังนี้

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
3. เงินปนผล (บาท:หุน)

ป 2556

ป 2555

ป 2554

4,380.50
1,211.71

3,284.37
1,210.80

3,417.10
1,200.00

0.91

0.72

0.72

3.1 เงินปนผลระหวางกาล

0.40

0.36

0.38

3.2 เงินปนผลงวดสุดทาย

0.51*

0.36

0.34

**1,102.61

867.89

864.00

25.14

26.42

25.28

4. รวมเปนเงินจายปนผลทั้งสิ้น (ลานบาท)
5. อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
หมายเหตุ :

* คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.51 บาท
** คิดจากจํานวนหุนจดทะเบียนชําระแลว ณ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: ปจจุบันบริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น
122 ล า นบาท ครบจํ า นวนร อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย นแล ว ซึ่ ง หมายถึ ง บริ ษั ท ไม ต อ งจั ด สรรกํ า ไรเป น ทุ น
สํารองตามกฎหมายประจําป 2556 และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงาน ประจําป 2556 ในอัตราหุนละ 0.91 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 25.14 ทั้งนี้
บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท คิดเปนเงินจายปนผล
จํานวน 484.65 ลานบาท ดังนั้นบริษัทจะจายเงินปนผลในงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.51 บาท โดยใหจายจาก
กํา ไรสะสม ซึ่ งเสี ยภาษีเ งิน ไดนิ ติ บุค คลในอั ต รารอ ยละ 30 อนึ่ง สํา หรับ จํา นวนเงิน ปน ผลในงวดสุ ด ทา ยนี้ จะ
ขึ้ น อยู กั บ จํ า นวนหุ น ณ วั น กํ า หนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ทธิ ใ นการรั บ เงิ น ป น ผลในวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2557
เนื่องจากอาจจะมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของผูบริหารและพนักงานของบริษัทในงวดสิ้นเดือนมีนาคม
2557 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะกระทําได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
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การลงมติ : วาระนี้ ตอ งผ านมติ อนุ มัติด วยคะแนนเสีย งข างมากของผูถื อหุน ที่ มาประชุ มและมีสิ ทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ
วัตถุป ระสงคและเหตุผล: ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 24 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งให
กรรมการออกจากตํ า แหน ง 1 ใน 3 หรื อ จํ า นวนที่ ใ กลที่ สุ ด กั บ สัด ส ว น 1 ใน 3 โดยในป นี้ กรรมการที่ อ อกจาก
ตําแหนงมี 5 ทาน คือ
1) นายสุนทร อรุณานนทชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

2) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

3) นายปราโมช พสุวัต

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

4) นางประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมการ

5) นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน,
กรรมการผูจัดการใหญ

เพื่อเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทไดประกาศบนเว็ปไซตของบริษัท เพื่อเชิญใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แตไมมีผูถือหุน
ทานใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ได พิ จ ารณาจากเกณฑ คุ ณ สมบั ติ ความรู ค วามสามารถ ประสบการณ แ ละเห็ น ว า บุ ค คลดั ง กล า วมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนดไว จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานที่ครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการสืบตออีกวาระหนึ่ง
คือ
1) นายสุนทร อรุณานนทชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

2) นางประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมการ

3) นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน,
กรรมการผูจัดการใหญ

และเสนอใหแตงตั้ง รศ.ดร.ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย และ นายประพันธ อัศวอารี เขาเปนกรรมการแทนกรรมการ
อีก 2 ทานที่ครบวาระ ทั้งนี้ ประวัติ และประสบการณการทํางานของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวขางตน
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 อีกทั้ง บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑการสรรหากรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ซึ่งเห็นวากรรมการทั้ง 5 ทานที่เสนอใหแตงตั้งเปนกรรมการลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ
ความรูความสามารถ และมีประสบการณสูง เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งนายสุนทร อรุณานนทชัย
นางประไพวรรณ ลิมทรง และนายโชน โสภณพนิช กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการสืบตออีกวาระหนึ่ง และเสนอ
แตงตั้งรศ.ดร.ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย และนายประพันธ อัศวอารี เขาเปนกรรมการแทนกรรมการอีก 2 ทานที่
ครบวาระ
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การลงมติ: วาระนี้ ตอ งผ านมติอ นุมั ติด วยคะแนนเสี ยงขา งมากของผูถื อหุ น ที่ มาประชุ มและมี สิท ธิอ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557
วัตถุประสงคและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 44 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ไดพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ความ
เหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผล
กําไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนใหแก
กรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัท ประจําป 2557 ภายในวงเงินไมเกิน 15 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวน
ค า ตอบแทนที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ สํ า หรั บ ป 2556 ร อ ยละ 7.14 โดยได แ บ ง ค า ตอบแทนเป น ค า เบี้ ย ประชุ ม และค า
บําเหน็จกรรมการ ในอัตราเดียวกันที่ไดรับอนุมัติในป 2556 ดังนี้
1) คาเบี้ยประชุมเทากับที่ไดรับอนุมัติในป 2556 คือ ครั้งละ 40,000 บาทตอคน ประธานกรรมการ
แตละคนไดรับในอัตรา 2 เทา
2) คาบํ าเหน็จ จา ยในอัต ราเดีย วกั บป 2556

คือ ทา นละ 450,000 บาท ประธานกรรมการไดรั บ

ในอัตรา 2 เทา
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา ตอบแทน จึ งเห็น ควรเสนอใหที่ ป ระชุ มสามั ญ ผูถื อหุ น พิจ ารณาอนุมั ติ คา ตอบแทนกรรมการ ประจํ าป 2557
ภายในวงเงินไมเกิน 15 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติสําหรับป 2556 รอยละ 7.14
ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ
การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2557
วัตถุประสงคและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 50 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปใหพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนด
คาสอบบัญชี
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับป 2557 โดย

พิจารณาจากความรู ความสามารถ ความเขาใจและมี ประสบการณ ในการตรวจสอบในธุรกิ จประกั นชีวิต ความ
ชํานาญในวิชาชีพ ความเปนอิสระและเปนกลางของผูสอบบัญชี และเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอ
ที่ประชุ มสามัญ ผูถือ หุน อนุมั ติแ ตงตั้ งผู สอบบัญ ชี และกํา หนดคา ตอบแทนผู สอบบัญ ชีรับ อนุ ญาต จากเดิม คื อ
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมี
รายชื่อดังตอไปนี้
รายชื่อ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

ไดรับการแตงตั้งเปนปที่

1. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน

6827

1

2. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

3920

1

3. นางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค

4208

1

ทั้งนี้ ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
โดยทั้ง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ จึงมีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท โดยกํ า หนดค า สอบบั ญ ชี ประจํ า ป 2557 เป น เงิ น
1,600,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติสําหรับป 2556 รอยละ 10.57

รายการ

2557

คาสอบบัญชี

1,600,000

คาตรวจสอบงบการเงินสําหรับป
คาสอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

ความเห็นคณะกรรมการ:

2556

หนวย : บาท
+/-

1,447,000

153,000

1,000,000

962,500

37,500

600,000

484,500

115,500

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูส อบบัญชีรับอนุญาต จากเดิม คือ บริษัท สํานักงาน เอิ นสท แอนด ยัง จํากัด เป น
ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 เปนเงิน 1,600,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาตอบแทนที่ไดรับ
อนุมัติสําหรับป 2556 รอยละ 10.57 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ
การลงมติ: วาระนี้ ตอ งผ านมติ อนุ มัติ ดว ยคะแนนเสีย งข างมากของผู ถือ หุน ที่ มาประชุม และมี สิท ธิอ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
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ทั้งนี้ บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557
และใหรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันที่ 31 มีนาคม 2557
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน โปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยพรอมเพรียงกัน อนึ่ง
หากทานไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โปรดแตงตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เปนผูรับมอบฉันทะ ทาน
สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7
บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8 โดยเลือกแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพรอมลงลายมือชื่อของทานผูถือหุนในหนังสือมอบฉันทะ พรอมแนบหลักฐาน
ประกอบ และสงหนั งสือ มอบฉั นทะมายัง บริษัท ลว งหนากอ นวันประชุม ซึ่งบริษัท ไดจัดซองบริการไปรษณียธุรกิ จ
ตอบรับมาเพื่ออํานวยความสะดวกดวยแลว (เพื่อความสะดวกโปรดสงหนังสือมอบฉันทะ กอนวันประชุมลวงหนาไมนอยกวา
1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)
เลขานุการบริษัท
โดยคําสั่งคณะกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท: 0 2777 8681, 0 2777 8672

โทรสาร: 0 2777 8680

หมายเหตุ : บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ฉบับนี้ไวในเว็บไซตของบริษัท
www.bangkoklife.com
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (1/13)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
วันเวลาประชุม
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงานใหญ
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
1. คุณเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

2. คุณชัย โสภณพนิช

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. คุณสุนทร อรุณานนทชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4. คุณปราโมช พสุวัต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5. ดร.ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการบริหาร/
กรรมการอิสระ

6. คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

7. คุณประไพวรรณ ลิมทรง

กรรมการ

8. คุณสาวิตรี รมยะรูป

กรรมการบริหาร

9. คุณนาโอกิ บัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. คุณยุทากะ อิเดกูชิ

กรรมการ

11. คุณโชน โสภณพนิช

กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการบริษัทที่ไมไดเขารวมประชุม
1. คุณชัย นวพันธ

ติดภารกิจ

2. คุณรัชนี นพเมือง

ติดภารกิจ

3. คุณเคอิจิ โมริตะ

ติดภารกิจ

ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม
1. คุณเรืองศักดิ์ ปญญาบดีกุล

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด

2. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุนและเลขานุการบริษัท

3. คุณฉันทนา วิมุกตานนท

ผูชวยผูจัดการใหญ สายประกันชีวิต

4. คุณฉัตรชัย โชตนาการ

ผูอํานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

ผูอํานวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

6. คุณสมหมาย เลิศสิทธิพันธ

ผูอํานวยการ ฝายคณิตศาสตร

7. คุณคมศร ชลสุวรรณวัฒน

ผูอํานวยการ สํานักกฎหมาย

8. คุณเมธิศร มุกดาสิริ

ผูอํานวยการ ฝายวางแผนธุรกิจ
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (2/13)
ผูสอบบัญชีบริษัท
1. คุณนงลักษณ พุมนอย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บจ. สํานักงานเอินสท แอนด ยัง

2. คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บจ. สํานักงานเอินสท แอนด ยัง

ผูเขารวมสังเกตการณในการประชุม
1. คุณเลิศศักดิ์ สุธรรมพร

ที่ปรึกษากฎหมาย
สํานักงานกฎหมายคนึง แอนด พารทเนอรส จํากัด

เริ่มการประชุม

09.10 น.

เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม โดยการเปดคลิปเสียง มี
รายละเอียดดังนี้
คําชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม
1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระและเปด
โอกาสใหผูถือหุนไดซักถามกอน แลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการ
ซักถามกอนหรือแสดงความเห็น ขอใหผูถือหุนยกมือและแจงชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะใหแจงชื่อ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะมาใหที่ประชุมทราบดวยทุกครั้ง
2. ผู ถื อ หุ น ทุ ก รายมี ค ะแนนเสี ย งหนึ่ ง หุ น ต อ หนึ่ ง เสี ย ง ถ า คะแนนเสี ย งเท า กั น ให ป ระธานมี เ สี ย งชี้ ข าดอี ก เสี ย งหนึ่ ง
ตางหาก
3. การออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกเสียงได หรือไมสามารถออกเสียงลงคะแนนบางสวนได
4. ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรือมีความประสงคจะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ใหผูถือหุนกาเครื่องหมายถูก
ลงในชองไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะมีเจาหนาที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนํามาคํานวณคะแนนเสียง
ของแต ละวาระ ทั้ ง นี้ บริษั ท จะนํ าคะแนนเสี ย งที่ ไ มเ ห็ นด วยและงดออกเสี ยงดั งกล าวนั้ น หั กออกจากจํ า นวนเสี ย ง
ทั้งหมดที่เขารวมประชุมและถือวาคะแนนที่เหลือเปนคะแนนที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไมมีผูถือหุนแสดงความ
คิดเห็นคัดคาน หรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่นใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ
5. สําหรับวาระการพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนที่เขารวมประชุม ทั้งใน
กรณี ที่ ผู ถื อ หุ น มี ค วามประสงค ที่ จ ะลงคะแนนเสี ย งเห็ น ด ว ย ไม เ ห็ น ด ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง ทั้ ง นี้ ขอให ผู ถื อ หุ น กา
เครื่องหมายถูกลงในชองเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะมีเจาหนาที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อ
นํามาคํานวณคะแนนเสียงวามีผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงเปนจํานวนเทาใด สําหรับผูรับมอบฉันทะ
ที่ไมไดรับบัตรลงมติตั้งแตลงทะเบียน คือ กรณีที่ผูถือหุนไดออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเปนที่เรียบรอยแลว
ซึ่งมติดังกลาวจะสอดคลองกับมติที่ผูถือหุนไดระบุไวในหนังสือมอบฉันทะดังกลาว
6. ผลของคะแนนเสียงในแตละวาระจะปรากฏที่หนาจอเพื่อแสดงใหผูถือหุนทราบ
เลขานุการบริษัท รายงานเพิ่มเติมวา สําหรับวาระการประชุม บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย เสนอระเบียบวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
โดยแจงผานระบบขาวอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย และประกาศบนเว็ปไซตของบริษัท ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใด
เสนอเรื่อง หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (3/13)
คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวตอนรับผูถือหุนและสรุปจํานวน
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง

120 ราย

นับจํานวนหุนได

76,104,977 หุน

ผูถือหุนที่มอบฉันทะ

213 ราย

นับจํานวนหุนได

938,560,833 หุน

รวมทั้งสิ้น

333 ราย

รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น

คิด เป นร อ ยละ 84.0373

1,014,665,810 หุน

ของจํ า นวนหุ น ที่จํ า หน ายได ทั้ งหมด 1,207,399,800 หุ น จึ ง ครบเป น องค ป ระชุ ม ตาม

ขอบังคับของบริษัท และขอเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 โดยบริษัทไดจัดสง
สําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวา ไมมีคําถาม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญ ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวย

1,023,952,310 เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

100 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

1,023,952,410 เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

- ไมเห็นดวย
- งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2555
ประธานฯ มอบหมายใหนายโชน โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2555 ตอที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในป 2555 บริษัทยังคงรักษาการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับไดอยางตอเนื่อง โดยมีเบี้ยประกันรับปแรก จํานวน
8,767 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5.9% สาเหตุหลักจากการปรับสวนผสมของสินคา เพื่อลดภาระคาใชจายเงินสํารองประกัน
ชีวิต สําหรับเบี้ยประกันรับปตออายุ มีจํานวน 25,873 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรา 11.2% โดยมีอัตราการเก็บเบี้ยประกัน 86%
ซึ่งลดลงจากปที่แลว ดวยสาเหตุจากการขายแบบประกันเกนเฟสต - 248 (10/2) ในชวงสิ้นป 2553 แบบประกันนี้มีการชําระ
เบี้ยระยะสั้นเพียง 2 ป และไดครบกําหนดการชําระเบี้ยเมื่อปที่แลว สวนเบี้ยประกันรับรวมป 2555 มีจํานวน 34,640 ลานบาท
คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น 9.8% โดยเบี้ยสวนใหญมาจากการขายผานชองทางธนาคาร
บริษัทยังรักษาสวนแบงตลาดอยูในระดับที่ดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมบริษัทมีสวนแบงการตลาดเบี้ย
รับรวมที่ 8.9% อยูในอันดับ 5 ของธุรกิจ และเบี้ยรับปแรกมีสัดสวนการตลาด 6.7 % อยูในอันดับ 6 ของธุรกิจ ซึ่งสัดสวนที่
ลดลงเนื่องจากอุตสาหกรรมมีการเติบโตที่รวดเร็วมาก โดยเบี้ยรับรวมมีอัตราการเติบโตที่ 19.1% ซึ่งเปนอัตราการเติบโตที่สูง
ที่สุดในรอบ 10 ป และเบี้ยรับปแรกมีอัตราการเติบโตที่ 32.5%
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (4/13)
ดานคาใชจาย บริษัทสามารถควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกเวนเงินสํารองประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นใน
อัตราที่มากกวาปกอน โดยมีสาเหตุมาจากการจําหนายสินคาประเภทสะสมทรัพยระยะสั้น และระยะกลาง ซึ่งเปนที่ตองการ
ของตลาด ทําใหบริษัทตองตั้งเงินสํารองที่เพิ่มขึ้นสูงตามสินคาที่จําหนาย โดยมีคาใชจายเงินสํารองที่เพิ่มจากปกอน จํานวน
22,873 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.3% คิดเปน 67.0% ตอเบี้ยประกันรับสุทธิ เปรียบเทียบกับ 65.0% ในปที่แลว สําหรับคาใชจาย
สินไหมและผลประโยชนจายตามกรมธรรม มีจํานวน 7,971 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.9% คิดเปน 23.4% ตอเบี้ยประกันรับสุทธิ
ซึ่งสูงกวาปที่แลวเล็กนอย
ในดานคาจางและบําเหน็จ มีจํานวน 2,758 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 13.1% สวนคาใชจายสงเสริมการขายมี
จํานวน 334 ลานบาท ใกลเคียงกับปที่แลวที่เพิ่มขึ้นเพียง 1.5% และคาใชจายในการรับประกันภัยอื่นมีจํานวน 30 ลานบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ แ ล ว 45.4% ค า ใช จา ยในหมวดนี้ คิ ด รวมเป น 3,122 ล า นบาท ถ า คิ ด เป น สั ด ส ว นของเบี้ย รั บ ประกั น สุ ท ธิ จ ะ
เทากับ 9.2% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 9.0% ในปที่แลวเล็กนอย
ดานคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท มีจํานวน 1,573 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อพิจารณาคาใชจายใน
การดํา เนิ นงานต อเบี้ย ประกัน รับ สุท ธิ เพิ่ม ขึ้น เป น 4.6 % จาก 4.3% ในปที่ แล ว เนื่อ งจากคา โฆษณาและประชาสั มพั นธ ที่
เพิ่มขึ้นจากปที่แลวถึง 75.2% หรือ 117 ลานบาท สวนใหญมาจากการปรับภาพลักษณองคกร และการโฆษณาการวางแผน
ทางการเงินอยางรอบดานของบริษัท แตเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแลวยังถือวายังอยูในระดับต่ํา
จากการดําเนินงานในป 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 142,787 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 112,459 ลานบาทในป
2554 คิดเปนอัตราเพิ่ม 27.0% โดยสินทรัพยสวนใหญเปนสินทรัพยลงทุน มีจํานวน 138,494 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ
97% ของสินทรัพยรวม ซึ่งเปนสัดสวนที่ใกลเคียงกับปที่แลว
สวนดานสินทรัพยลงทุน ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีสินทรัพยลงทุนทั้งสิ้น 138,494 ลานบาท โดยยังคงจัดสรรการ
ลงทุนในแนวทางเดียวกับปที่แลว ซึ่งสวนใหญเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว ทั้งพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง คิดเปนสัดสวนถึง 87.2% ในขณะที่มีเงินลงทุนในหุนสามัญ 9.2% หนวยลงทุน
1.7% และเงินใหกูยืม 1.9%
ทั้งนี้ รายไดจากการลงทุนสวนใหญ มาจากรายไดดอกเบี้ย และ เงินปนผล ซึ่งมีความแนนอนสูง นอกจากนี้ในป
2555 ตลาดหุนอยูในเกณฑดี ทําใหมีกําไรจากการขายหลักทรัพยจํานวน 502 ลานบาท บริษัทจึงมีรายไดจากการลงทุนทั้งสิ้น
6,263 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,092 ลานบาท ในป 2554 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น 23.0% โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 5.1% ลดลงจากปกอนเล็กนอยที่ 5.3% และยังคงรักษาระดับที่สูงกวา 5%
สําหรับรายไดจากการลงทุนที่รวมผลจากการปรับมูลคาหุนสามัญตามราคาตลาด ซึ่งสงผลใหรายไดจากการลงทุนมี
มูลคาสูง ขึ้น 3,941 ลานบาท รวมเปน 10,240 ลานบาท เพิ่มขึ้ นจากปที่ แลวรอ ยละ 96% และมี อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 8.3% เพิ่มขึ้นจากปที่แลวที่ 5.4%
โดยสรุปกําไรสุทธิป 2555 มีจํานวน 3,284 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว 3.9% มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของ
ผูถือหุนลดลงเปน 19.7% จาก 28.1% ในปที่แลว สําหรับกําไรเบ็ดเสร็จของบริษัทป 2555 เพิ่มขึ้นจากปที่แลวในอัตราที่สูง
ถึง 103.9% โดยมีมูลคา 7,248 ลานบาท
ในดานของมูลคาของบริษัทและการรับประกันรายใหมในป 2555 บริษัทยังคงพัฒนาความสามารถในการทํากําไร
และการเพิ่มมูลคาของผูถือหุนอยางตอเนื่อง โดยมีมูลคา Embedded Value เทากับ 30,610 ลานบาท คิดเปนมูลคาตอหุน
25.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 20.5% และ Value of New Business มีมูลคาเทากับ 1,910 ลานบาท คิดเปนมูลคาตอหุน
1.59 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 19.0% ซึ่งเปนอัตราการเติบโตที่สูงกวาการเติบโตของเบี้ยรับปแรกที่ 5.9%
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ดานความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นป 2555 มีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนอยูที่ 267.9% ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กําหนดไวที่ 125%
นอกเหนื อ จากผลประกอบการทางการเงิ น ของบริ ษั ท ป 2555 บริ ษั ท ได พั ฒ นาภาพลั ก ษณ อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดย
มุงเนนการเปน “ผูนําในการสรางความมั่นคงทางการเงิน” โดยการปรับปรุ งภาพลักษณขององคกรใหมีความทันสมัย ดว ย
แคมเปญ "กรุ งเทพประกั นชี วิต..พรอม" เป นการผนึกพลัง พันธมิต รธุร กิจ คณะผู บริ หาร ที มที่ป รึก ษาทางการเงิ น ที่ ปรึ กษา
ประกันชีวิต และพนักงานบริษัทเพื่อประกาศความพรอมในการใหบริการวางแผนทางการเงินอยางรอบดาน พรอมทั้งสงเสริม
ภาพลักษณองคกรดวยกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง
บริษัทยังคงเสริมสรางและยกระดับความแข็งแกรงและภาพลักษณของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยในป 2555 บริษัท
ไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดน อันดับ 2 ประจําป 2554 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย อีกทั้งพัฒนาการบริการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ง ปจจุบันบริษัทมีสาขาที่
ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 แลว 31 สาขา และยังคงพัฒนาอยางตอเนื่อง
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี้
คําถาม:

สาเหตุที่ทําใหสวนแบงการตลาดของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอัตราการขาดอายุของ
กรมธรรมเปนอยางไรเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา แผนธุรกิจของบริษัทในป 2555 ที่จะเนนบริหารเงินสํารองประกันชีวิต ทําให
ไมเนนขายสินคาที่มีระยะการชําระเบี้ยสั้น ซึ่งมีภาระเงินสํารองประกันชีวิตสูง ประกอบกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมประกันชีวิตที่ขยายตัวสูงมาก จึงทําใหสวนแบงการตลาดของบริษัทลดลง สําหรับอัตราการขาด
อายุของกรมธรรม ขอมูลอุตสาหกรรมมีการเปดเผยเพียงอัตราการเก็บเบี้ย ในป 2555 บริษัทมีอัตราการเก็บ
เบี้ยที่ 86% เทียบกับอุตสาหกรรมที่ 88% เนื่องจากมีกรมธรรมที่ครบกําหนดไมตองชําระเบี้ยตออายุสูงในป
2555 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราความคงอยูปแรกของกรมธรรมในป 2555 อยูที่ 87% สูงกวาปกอน
หนาที่ 86%

คําถาม:

การตั้ ง เป า เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ในป 2556 ที่ ค าดการณ สู ง กว า เบี้ ย ของอุ ต สาหกรรมนั้ น บริ ษั ท จะมี ก ลยุ ท ธ
อยางไรที่จะไดมาซึ่งเบี้ยประกันดังกลาว

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญ กลาววา บริษัทใหความสําคัญกับสินคาสะสมทรัพยระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายดานสวนแบงการตลาด อยางไรก็ดี บริษัทยังคงใหความสําคัญกับสินคาประเภทความคุมครอง
โดยการนํ าเสนอหลั กประกั นที่ เน น คุม ครองชี วิต และวางแผนทางการเงิ นส วนบุ คคล ซึ่ งไดผ ลตอบรั บเป น
อยางดี

คําถาม:

การที่บริษัทมีภาระเงินสํารองประกันชีวิตสูงนั้น มีผลกระทบตอผลประกอบการอยางไร

คําตอบ:

กรรมการผู จั ด การใหญ ชี้ แ จงว า จะมี ผ ลทํ า ให บ ริ ษั ท มี ภ าระค า ใช จ า ยทางภาษี เ พิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจาก
คาใชจายเงินสํารองประกันชีวิตสูงเกินกวากฎหมายกําหนด ซึ่งจะนําเงินสวนที่เกินมาเปนคาใชจายทางภาษี
ไมได

คําถาม:

บริษัทรับรูรายไดจากกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอยางไร

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญ กลาววา หากเปนการลงทุนเพื่อคาจะรับรูเปนรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพยในงบ
กําไรขาดทุน แตหากเปนเงินลงทุนเผื่อขาย จะรับรูไวในสวนของเจาของ
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คําถาม:

1. จากการที่ผลผลิตเบี้ยรับของบริษัทใน 2 เดือนแรกดีมาก บริษัทจะมีการปรับเปาเบี้ยรับในป 2556
เพิ่มขึ้นหรือไม
2. ความรวมมือกับคูคาธนาคารกรุงเทพในการขายยังมีนอยมากเมื่อเทียบกับคูแขง บริษัทมีความเห็น
เปนอยางไร

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงประเด็นตางๆ ดังนี้
1. บริษัทยังไมมีการปรับเปาเบี้ยประกันรับในชวงนี้ เนื่องจากเพิ่งจะตนป ถึงแมเบี้ยจะเขามามากในชวงนี้
แตยังมีความไมแนนอนในเรื่องฤดูกาลการขาย
2. บริษัทมีความรวมมือกับธนาคารกรุงเทพอยางใกลชิด แตลักษณะธุรกิจของธนาคารกรุงเทพเนนลูกคา
ขนาดกลางและขนาดใหญ จึงอาจทําใหการเติบโตของเบี้ยแบบคุมครองสินเชื่อไมรวดเร็วนัก แตบริษัทก็
พยายามจะออกแบบสินคาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาธนาคารอยางตอเนื่อง

คําถาม:

บริษัทลดความเสี่ยงโดยการทําประกันภัยตอกี่บริษัท และคิดเปนสัดสวนเทาใด

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา บริษัทมีประกันภัยตอไปยังบริษัทประกันภัยตอทั้งในประเทศและ
ตางประเทศประมาณ 5 แหง สําหรับสัดสวนมีไมนากนัก เพราะบริษัทเนนสงเฉพาะกรมธรรมที่มีมูลคาสูง

คําถาม:

บริษัทมีการขายอนุสัญญาหลากหลายเพียงใด และมีโอกาสที่จะออกแบบอนุสัญญาที่ครอบคลุมความ
ตองการของลูกคาไดมากขึ้นหรือไม

คําตอบ:

ปจจุบันบริษัทมีการออกขายอนุสัญญาทุกประเภทพวงกับกรมธรรมหลักอยูแลว เพียงแตไมคอยมีขายผาน
ธนาคารซึ่งสวนใหญธนาคารจะขายเปนแบบสะสมทรัพยไมมีอนุสัญญาพวงมากกวา เนื่องจากความคลองตัว
ในการเสนอขาย

ขอเสนอแนะ:

มูลคาธุรกิจใหม Value of New Business ในป 2555 มีการเติบโตที่สูงกวาการเติบโตของเบี้ยรับปแรก
ซึ่งเห็นวา บริษัทไดดําเนินการอยางเหมาะสมแลว จึงมีความกังวลเรื่องการเรงเติบโตในป 2556
เพื่อเปาหมาย 1 ใน 5 อันดับแรก จะทําใหกําไรของบริษัทลดลง

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญ กลาววา บริษัทมีความจําเปนที่จะตองรักษาขนาดของธุรกิจไวใน ตําแหนงที่
เหมาะสม เพื่อภาพลักษณที่ดี เพื่อความไววางใจของลูกคาและคูคา ควบคูไปกับการสรางมูลคาธุรกิจ
ระยะยาว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท สํา หรับ ปสิ้น สุดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2555 ซึ่ งได ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท และผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว สําหรับรายละเอียดของงบ
ดุล หรืองบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรากฏอยูในงบการเงินหนา 120 ถึง 171 ของ
รายงานประจําป
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (7/13)
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวา ไมมีคําถาม จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิ น ) และบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น ประจํ า ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 ซึ่ ง ได ผ า นการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท และผู สอบบั ญชี รั บ อนุ ญ าต จากบริ ษั ท สํ า นั กงาน เอิ น สท แอนด ยั ง
จํากัด ไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวย

1,033,830,509

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

- ไมเห็นดวย

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

- งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

1,033,830,509

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

รวมจํานวนผูออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2555
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ
ขอบังคับบริษัท ขอ 56 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ซึ่งปจจุบันบริษัท มีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนทั้งสิ้น 122 ลานบาท ครบจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทจึงไมตองจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2555
ประธานฯ แถลงถึ ง นโยบายการจ า ยเงิ น ป น ผลของบริ ษั ท ในอั ต ราไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 25 ของกํ า ไรสุ ท ธิ นั้ น
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินการประจําป 2555
ในอัตราหุนละ 0.72 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 867.89 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 26.42 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.36 บาท
คิดเปนเงินจํานวน 432 ลานบาท ดังนั้น บริษัทจะจายเงินปนผลในงวดสุดทาย ในอัตราหุนละ 0.36 บาท คิดเปนเงินจํานวน
435.89 ลานบาท โดยใหจายจากกําไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 โดยกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
ปน ผลในวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2556 และป ด สมุ ดทะเบี ย นพั ก การโอนหุ น ในวั น ที่ 16 พฤษภาคม 2556 สํ า หรั บ กํา หนดวั น
จายเงินปนผลจะตองรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งบริษัทจะแจงใหทราบ
ตอไป
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวา ไมมีคําถาม จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2555
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม โดยเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน มี ม ติ อ นุ มั ติ จ า ยเงิ น ป น ผล
สําหรับ ผลการดํา เนิน งาน ประจํา ป 2555 ในอัต ราหุนละ 0.72 บาท รวมเป นเงิ นทั้ งสิ้ น 867.89 ล านบาท
คิ ด เป น อั ต ราการจ า ย ป น ผลร อ ยละ 26.42 ของกํ า ไรสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได
จายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.36 บาท คิดเปนเงินจํานวน 432
ลานบาท ดังนั้น บริษัทจะจายเงินปนผลในงวดสุดทาย ในอัตราหุนละ 0.36 บาท คิดเปนเงินจํานวน 435.89
ลานบาท โดยใหจายจากกําไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 โดยกําหนดรายชื่อผูมี
สิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 16 พฤษภาคม
2556
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (8/13)
สําหรับกําหนดวันจายเงินปนผลจะตองรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะแจงใหทราบตอไป ดวยคะแนนเสียงดังนี้
-

เห็นดวย

1,033,769,809

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

-

ไมเห็นดวย

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

1,033,769,809

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

รวมจํานวนผูออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ

ประธานฯ แถลงตอ ที่ประชุมว า ตามขอ บังคับ ของบริษัท ขอ 24 กําหนดให ในการประชุม สามัญ ประจําปทุ กครั้ ง
ตองใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 หรือจํานวนที่ใกลที่สุดกับสัดสวน 1 ใน 3 โดยในปนี้กรรมการที่ออกจากตําแหนงมี
4 ทาน คือ
1)

นายชัย

โสภณพนิช

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2)

ดร.ศิริ

การเจริญดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหาร

3)

นายชัย

นวพันธ

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร

4)

นายเคอิจิ

โมริตะ

กรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา เพื่อเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อเชิญ
ใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณา
จากเกณฑคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และประสบการณของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกรรมการ 2
ทานที่ครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1)

นายชัย

โสภณพนิช

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2)

ดร.ศิริ

การเจริญดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในระหวางการพิจารณาเรื่องดังกลาวขางตนของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนนั้น คุณชัย โสภณพนิช และ ดร.ศิริ การเจริญดี ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย ไมไดอยูรวมประชุมดวย
นอกจากนั้น เสนอให แต ง ตั้ง นางสาวพจณี คงคาลั ย และนายทาเคชิ ฟู กู ดะ เข า ดํา รงตํ า แหน งกรรมการแทน
กรรมการอีก 2 ทานที่ครบกําหนดตามวาระ และเพื่อประโยชนในการบริหารกิจการของบริษัท จึงเสนอใหแตงตั้ง นางคมคาย
ธู ส รานนท เป น กรรมการบริ ษั ท เพิ่ ม เติ ม ทํ า ให บ ริ ษั ท มี จํ า นวนกรรมการเพิ่ ม ขึ้ น เป น 15 ท า นจากเดิ ม 14

ท า น ทั้ ง นี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาแลววากรรมการที่เสนอแตงตั้งทั้ง 5 ทาน ลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ
มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนดไว อีกทั้ง ทานที่เสนอกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี ดังไดแสดงประวัติและประสบการณ
ทํางานของกรรมการที่ไดเสนอแตงตั้งไวในหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานฯ ชี้ แ จงที่ ป ระชุ ม ว า สํ า หรั บ วาระการแต ง ตั้ ง กรรมการ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม ทั้งในกรณีที่ผูถือหุนลงคะแนน
เสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (9/13)
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวา ไมมีคําถาม จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตงตั้งนายชัย โสภณพนิช
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวย

1,033,359,630

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9987

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

13,149

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0013

1,033,372,779

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

- ไมเห็นดวย
- งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตงตั้งดร.ศิริ การเจริญดี
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวย

1,033,329,630

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9960

- ไมเห็นดวย

30,500

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0030

- งดออกเสียง

10,149

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0010

1,033,370,279

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

รวมจํานวนผูออกเสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตงตั้ง
นางสาวพจณี คงคาลัย เปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวย

1,033,151,830

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9789

214,300

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0207

4,149

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0004

1,033,370,279

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

- ไมเห็นดวย
- งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตงตั้งนายทาเคชิ ฟูกูดะ
เปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวย
- ไมเห็นดวย
- งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง

1,033,344,930

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9975

200

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

25,649

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0025

1,033,370,779

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (10/13)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตงตั้ง
นางคมคาย ธูสรานนทเปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวย
- ไมเห็นดวย
- งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง

1,033,182,130

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9818

179,300

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0174

8,649

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0008

1,033,370,079

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556
ประธานฯ มอบหมายให ดร.ศิริ การเจริ ญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคาตอบแทนเปน ผูเสนอตอ ที่
ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แถลงวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 90 และข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข อ 44 กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เป น ผู อ นุ มั ติ ค า ตอบแทนกรรมการนั้ น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย โดยพิจารณา
จากความรูความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และ
การเติบโตทางผลกําไรของบริษัท โดยกรรมการไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุมในอัตรา 40,000 บาทตอครั้ง ประธาน
กรรมการแตละคณะไดรับในอัตรา 2 เทา และเงินบําเหน็จซึ่งเปนไปตามผลการดําเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เปน
ผูบริหารของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 ภายในวงเงินไมเกิน 14 ลานบาท ซึ่งเทากับจํานวนคาตอบแทน
กรรมการที่ไดรับอนุมัติสําหรับป 2555
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวา ไมมีคําถาม จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม โดยคะแนนเสี ย งมากกว า 2 ใน 3 ของผู ถื อ หุ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน มี ม ติ อ นุ มั ติ
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 ภายในวงเงินไมเกิน 14 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวย
- ไมเห็นดวย
- งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง

1,034,350,460

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9968

200

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

33,349

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0032

1,034,384,009

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประธานฯ มอบหมายใหนายสุนทร อรุณานนทชัย ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูเสนอตอที่ประชุม เพื่อพิจารณา
อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาวว า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุ น
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งมี
ประสบการณและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ อีกทั้งที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (11/13)
(1) นางสาวสมใจ

คุณปสุต

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ

(2) นางสาวรัชดา

ยงสวัสดิ์วาณิชย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ

(3) นางรัตนา

จาละ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

โดยใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
และเสนอเพื่ออนุมติคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 เปนเงิน 1,537,000 บาท ซึ่งเทากับจํานวนคาตอบแทนที่ไดรับ
อนุมัติสําหรับป 2555 ทั้งนี้ ไมรวมคาธรรมเนียมการสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความสี่ยง มีรายละเอียด
ดังนี้
2556

2555

1,537,000

1,537,000

คาตรวจสอบงบการเงินสําหรับป

962,500

962,500

คาสอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

484,500

484,500

90,000

90,000

คาสอบบัญชี

คาสอบทานและประเมินระบบการควบคุม

จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวา ไมมีคําถาม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
(1) นางสาวสมใจ

คุณปสุต

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ

(2) นางสาวรัชดา

ยงสวัสดิ์วาณิชย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ

(3) นางรัตนา

จาละ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

โดยใหผู สอบบัญชี รับอนุญาตคนใดคนหนึ่ ง เปนผู ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต องบการเงิน ของ
บริษัท และมีมติอนุมติคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 เปนเงิน 1,537,000 บาท ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้
- เห็นดวย
- ไมเห็นดวย
- งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง

1,034,360,209

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9974

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

27,000

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0026

1,034,387,209

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนไดสอบถามและเสนอแนะ
เรื่องตางๆ ดังนี้
คําถาม:

ในการคัดเลือกบริษัทผูสอบบัญชีของบริษัท ไดมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทอื่นหรือไม

คําตอบ:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา การลงบัญชีทางธุรกิจประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะตัว จําเปนตอง
ใชผูสอบบัญชีที่มีความรูความเขาใจเฉพาะดานซึ่งที่ผานมาผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด
ยัง จํากัด สามารถทําหนาที่ไดดีมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการพิจารณาขอมูลในอุตสาหกรรม
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้ บริษัไดปรับเปลี่ยนผูสอบบัญชีรับอนุญาตทุกๆ 5 ป
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (12/13)
คําถาม:

บริษัทมีชองทางการขายทาง Telemarketing และกรมธรรมผูสูงอายุหรือไม

คําตอบ:

กรรมการผู จั ด การใหญ กล า วว า ช อ งทางการขายตรงนั้ น ที่ ผ านมาบริ ษั ท มี เ พี ย งการขายผ า นสิ น เชื่ อ บั ต ร
เครดิต และการคุมครองบัญชีเงินฝาก ในอนาคตอันใกลนี้บริษัทมีแผนที่จะทําการขายตรงผานชองทางอื่นๆ
เพิ่มขึ้น

คําถาม:

สัดสวนการลงทนในหุนสามัญในอนาคตจะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงกวา 7% หรือไม

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญ กลาววา ในปจจุบันบริษัทมีนโยบายลงทุนในหุนสามัญไมเกิน 10% ของสินทรัพย
ลงทุน

คําถาม:

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) สงผลอยางไรกับบริษัท

คําตอบ:

ประธานกรรมการ ชี้แจงวา ใน 4- 5 ป แรก การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คาดวาจะไมมีผลกระทบกับ
บริษัทมากนัก

คําถาม:

สัดสวนของเบี้ยแตละชองทางของบริษัทเปนอยางไร

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา ในป 2555 บริษัทมีเบี้ยรับปแรกชองทางธนาคาร 79% ชองทางตัวแทน
18% และชองทางอื่นๆ 3% สําหรับเบี้ยรับรวมของชองทางธนาคาร 62% ชองทางตัวแทน 35% และ
ชองทางอื่นๆ 3%

คําถาม:

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบอยางไร

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา บริษัท สํานักงาน เอินรส แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาในการประเมิน
มูลคาธุรกิจไดวิเคราะหวา ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป 0.25% จะทําให Value of inforce Business
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ประมาณ 12%

คําถาม:

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีเปน Deferred tax accounting จะมีผลตอกําไรสุทธิของ
บริษัทในป 2556 อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 และคาดวาอัตราภาษีที่บริษัทตองจายจะเปนเทาใด
ในป 2556

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญขอใหผูอํานวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงินเปนผูชี้แจง ดังนี้
ในป 2556 จะเปนปแรกที่บริษัทเริ่มใช Deferred tax accounting

ซึ่งตองมีการปรับปรุงงบการเงินของป

2555 เพื่อใหเปนฐานเดียวกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแลวอัตราภาษีจะไมแตกตางมาก อยางไรก็ตามป 2556
อัตราภาษีของทางการไดปรับลดลงเหลือ 20% แตเนื่องจากบริษัทไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากรายได
เงินปนผล จึงคาดวา อัตราภาษีของบริษัทในปนี้จะต่ํากวาอัตราภาษีของทางการเล็กนอย
คําถาม:

กฎระเบี ย บด า นการลงทุ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ให
บริษัทลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน อยางไร

คําตอบ:

กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไดไมจํากัดจํานวน แต
สําหรับสินทรัพยเสี่ยงอื่นๆ เชน หุนสามัญ ลงทุนไดไมเกิน 20% หุนกูไมเกิน 20% กองทุนรวมไมเกิน
20% อยางไรก็ตาม เมื่อรวมการลงทุนทั้ง 3 ประเภทแลว ตองไมเกิน 40%
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สิ่งที่สงมาดวย 1 (13/13)
อนึ่ง ระหวางการประชุมมีผูถือหุนลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง
เพิ่ ม ขึ้ น เป น 149 ราย และผู ถื อ หุ น ที่ ม อบฉั น ทะ 309 ราย รวมทั้ ง หมดเพิ่ ม ขึ้ น เป น 458 ราย นั บ จํ า นวนหุ น ทั้ ง หมด
1,034,389,209 หุน คิดเปนรอยละ 85.6708 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามารวมประชุม และปด
การประชุมเวลา 11.00 น.

(นายเชิดชู โสภณพนิช)

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวย 3 (1/8)
ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ
ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
ชื่อ - นามสกุล

นายสุนทร อรุณานนทชัย
อายุ

ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง

72 ป

สัญชาติ

ไทย

กรรมการอิสระ
(หลักเกณฑการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4)

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

38

ป

การศึกษา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปริญญาโท

MBA-University of Arkansas, USA

ปริญญาตรี

Southern Arkansas University, USA

วุฒิบัตร

หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ปรอ 366

วุฒิบัตร

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันพระปกเกลา

วุฒิบัตร

หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 6

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
พ.ศ. 2551

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 98/2551

พ.ศ. 2548

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุน 4/2548

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2519 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด

พ.ศ. 2541 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซีพีแลนด จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2528 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด
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สิ่งที่สงมาดวย 3 (2/8)
การเขารวมประชุมในป 2556

- คณะกรรมการบริษัท

5/6

- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
การถือหุนในบริษัท

428,000 หุน (ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
คิดเปนรอยละ 0. 035 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
- กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน
1. กรรมการ

1

แหง

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

4

แหง

1. รองประธานกรรมการ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด

2. ประธานกรรมการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

3. กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท ซีพีแลนด จํากัด (มหาชน)

4. ประธานกรรมการ

บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
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- ไมมี -

สิ่งที่สงมาดวย 3 (3/8)
ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ
ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
นางประไพวรรณ ลิมทรง

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

46 ป

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง

กรรมการ (หลักเกณฑการสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4)

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

9

ป

การศึกษา
พ.ศ. 2535

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร

พ.ศ. 2532

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
พ.ศ. 2549

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 80/2549

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
พ.ศ.2548 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จํากัด

พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากัด

พ.ศ. 2534 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท อโศกกมลวรรณ จํากัด

การเขารวมประชุมในป 2556

- คณะกรรมการบริษัท

การถือหุนในบริษัท

2,637,000 หุน (ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน วันที่ 27 ธันวาคม 2556)

6/6

คิดเปนรอยละ 0.218 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
- กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน

- ไมมี -

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

3

แหง

1. กรรมการ

บริษัท กรีนสปอต จํากัด

2. กรรมการ

บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากัด

3. กรรมการ

บริษัท อโศกกมลวรรณ จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
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- ไมมี -

สิ่งที่สงมาดวย 3 (4/8)
ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ
ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
นายโชน โสภณพนิช

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

40 ป

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง

กรรมการ (หลักเกณฑการสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4)

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

3

ป

การศึกษา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและความสัมพันธระหวางประเทศ Johns Hopkins University
ปริญญาตรี Economics, Upper Second Class Honours University College London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
2554

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 142/2554

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
ส.ค. 2556 - ปจจุบัน

กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

พ.ศ.2554 - ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

พ.ศ.2556 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนเซส จํากัด

พ.ศ.2555 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

พ.ศ.2555 - ปจจุบัน

กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.

พ.ศ.2554 - ปจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย

พ.ศ.2551 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไอเดียส 1606 จํากัด

พ.ศ.2545 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท วัฒนเชิดชู จํากัด

พ.ศ.2545 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จํากัด

พ.ศ.2545 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ตรีเค จํากัด

พ.ศ.2543 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไทย-ไดมอนดแชมร็อค จํากัด

พ.ศ.2539 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เพลเชอร ออฟ ลิฟวิ่ง จํากัด

การเขารวมประชุมในป 2556

- คณะกรรมการบริษัท

6/6

- คณะกรรมการบริหาร

12/12

- คณะกรรมการลงทุน

4/4
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สิ่งที่สงมาดวย 3 (5/8)
การถือหุนในบริษัท

80,900 หุน (ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
คิดเปนรอยละ 0.007ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
- กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน

- ไมมี -

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

10

แหง

1. กรรมการ และกรรมการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
2. กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
3. กรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc
4. กรรมการ บริษัท วัฒนเชิดชู จํากัด
5. กรรมการ บริษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนเซส จํากัด
6. กรรมการ บริษัท ไอเดียส 1606 จํากัด
7. กรรมการ บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จํากัด
8. กรรมการ บริษัท ตรีเค จํากัด
9. กรรมการ บริษัท ไทย-ไดมอนดแชมร็อค จํากัด
10. กรรมการ บริษัท เพลเชอร ออฟ ลิฟวิ่ง จํากัด
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- 27 -

- ไมมี -

สิ่งที่สงมาดวย 3 (6/8)
ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ
ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย

ชื่อ - นามสกุล

อายุ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง

62 ป

สัญชาติ

ไทย

กรรมการอิสระ
(หลักเกณฑการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4)

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการครั้งแรก

การศึกษา
พ.ศ. 2519

ปริญญาโท Industrial Eng. & Management, A.I.T

พ.ศ. 2517

ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไมมี -

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
2556 - Present

Chair Professor of Innovation Management of Chulalongkorn University

2555 - Present

Executive Director General of TPA (Thai-Japan)

2555 - Present

AUN-QA Expert for ASEAN University Network (AUN)

การถือหุนในบริษัท

- ไมมี -

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
- กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน

- ไมมี -

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

3

แหง

1. Executive Director General of TPA (Thai-Japan)
2. Chair Professor of Innovation Management of Chulalongkorn University
3.

AUN-QA Expert for ASEAN University Network (AUN)

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
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- ไมมี -

สิ่งที่สงมาดวย 3 (7/8)
ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ
ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
นายประพันธ อัศวอารี

ชื่อ - นามสกุล

อายุ
ประเภทกรรมการที่ขอแตงตั้ง

57 ป

สัญชาติ

ไทย

กรรมการอิสระ
(หลักเกณฑการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4)

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการครั้งแรก

การศึกษา
ปริญญาตรี

สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
พ.ศ.2551

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 101/2551

พ.ศ.2550

หลักสูตร Audit Certification Program (ACP) รุนที่ 21/2550

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
มี.ค. 57 - ปจจุบัน

กรรมการ
1. BC Andaman Ltd.
2. BC Golf Resort Management Co., Ltd.
3. Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.
4. Blue Canyon Property Corp., Ltd.
5. Canyon Capital Ltd.
6. Legacy Resources (Thailand) Ltd.
7. Murex Co., Ltd.
8. Blue Canyon Development Co., Ltd.
9. Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.

อดีต
พ.ศ. 2552 - เม.ย. 2556

กรรมการบริหารสมาคม, กรรมการสมาคม, กรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

พ.ศ. 2550 - เม.ย. 2556

กรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก

พ.ศ. 2550 - พ.ค. 2556

กรรมการผูอํานวยการใหญ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก

พ.ศ. 2550 - พ.ค. 2556

กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร แซล ยูทีลิตี้ส จํากัด
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สิ่งที่สงมาดวย 3 (7/8)
พ.ศ. 2550 - ก.พ. 2555

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการบริษัท,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552 - ก.พ. 2554

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด

พ.ศ. 2552 - ม.ค.2554

กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร จํากัด

การถือหุนในบริษัท

- ไมมี -

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
- กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน

- ไมมี -

- กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

9

แหง

1. กรรมการ

BC Andaman Ltd.

2. กรรมการ

BC Golf Resort Management Co., Ltd.

3. กรรมการ

Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd.

4. กรรมการ

Blue Canyon Property Corp., Ltd.

5. กรรมการ

Canyon Capital Ltd.

6. กรรมการ

Legacy Resources (Thailand) Ltd.

7. กรรมการ

Murex Co., Ltd.

8. กรรมการ

Blue Canyon Development Co., Ltd.

9. กรรมการ

Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd.

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
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- ไมมี -

สิ่งที่สงมาดวย 4 (1/2)
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
หลักเกณฑการสรรหาคณะกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่พิจารณาสรรหาบุคคลผูที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุติซึ่งมี
ประสบการณ จ ากหลากหลายธุ ร กิ จ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ะธรรม มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ องค ก ร มี วุ ฒิ ภ าวะและความเป น มื อ อาชี พ
สามารถอุทิศเวลาใหกับงานของบริษทอยางเพียงพอ
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท แต งตั้ งใหก รรมการจํ านวนหนึ่ งเป นกรรมการตรวจสอบที่มี ความเป น อิส ระ โดยมีสั ดส ว น 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และมี 1 ทานที่มีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชี และ/หรือการเงินเปนอยางดีและเปน
ผูที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งใหกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร โดยมีหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการโดยตําแหนง และใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งพนักงาน
ตําแหนงผูบริหาร จํานวน 1 คน ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษั ท แต ง ตั้ง ให กรรมการจํา นวนหนึ่ งและผูบ ริ หารระดั บสู ง เป นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และแตง ตั้ ง
ผูบริหารที่รับผิดชอบดูแลงานดานบริหารความเสี่ยงเปนเลขานุการ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให
เปนไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑดานการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทและหนวยงานกํากับดูแลของภาครัฐกําหนด
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งใหกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทน โดยแตงตั้งกรรมการ
อิสระ 1 ทาน เปนประธานกรรมการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการดํารงตําแหนง และพิจารณาหลักเกณฑและรู ปแบบการจายคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริ หารระดับ สูงที่สูงกว า
หรือเทียบเทารองผูจัดการใหญ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาเพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ และ/หรือ นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงตั้งตามแตกรณี ตามขอบังคับบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งใหกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแตงตั้งกรรมการอิสระ 1 ทาน
เปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลกิจการใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได สรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีใหสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเปนคณะกรรมการการลงทุนไมนอยกวาสามคน ผูซึ่งมีความรู
ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ เ ป น เวลาไม น อ ยกว า สามป เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารการลงทุ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง หรื อ การ
วิเคราะหหลัก ทรัพย เพื่อทํ าหนาที่ดูแลรั บผิดชอบการลงทุนของบริษั ท โดยใหเป นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556
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สิ่งที่สงมาดวย 4 (2/2)
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทไดกําหนดนิยาม "กรรมการอิสระ" ใหสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) ดังนี้
1. มีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แตตองไมนอยกวา 3 คน
2. กรรมการอิสระแตละคนตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ถือหุนไมเกิน รอยละ 1 ของจํา นวนหุน ที่มีสิท ธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอ ย บริ ษัทรว ม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย
(2) ไมเ ป น หรือ เคยเป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริห ารงาน ลู กจ า ง พนั ก งาน ที่ ป รึ กษาที่ ได เ งิ น เดื อ นประจํ า หรื อ ผู มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ ผูถือหุนรายใหญ เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
(4) ไม มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ ทางธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อย บริ ษั ท รว ม ผู ถื อหุ น รายใหญ หรื อ ผู มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทร วม ผูถือหุน รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวน แตจะไดพนจากการมีลัก ษณะดังกลา ว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบั ญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริ ษัทรวม ผูถือ หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(6) ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให บ ริ ก ารเป น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม
เป น หุ น ส ว นที่ มี นั ย ในห า งหุ น ส ว น หรื อ เป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ า ง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ รั บ
เงิ น เดื อ นประจํ า หรื อ ถื อ หุ น เกิ น ร อ ยละ 1 ของจํ า นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสีย งทั้ ง หมดของบริษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุน
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ขอ 21. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 (หา) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ขอ 22. กรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
ขอ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
23.1

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

23.2

ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกันเปนคณะ ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุน
ตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีอยูทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใด หรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได

23.3

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธาน
ที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ขอ 24. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสัดสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใด
จะออก สวนปหลังตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในขอนี้ อาจไดรับเลือกตั้งกลับมาเปนกรรมการใหมได
ขอ 25. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
25.1

ตาย

25.2

ลาออก

25.3

ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

25.4

ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ตามขอ 28

25.5

ศาลมีคําสั่งใหออก

ขอ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหแกนายทะเบียนทราบดวยก็ได
ขอ 27. ภายใต ข อ บั ง คั บ ข อ 28 ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการว า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให
คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปน
กรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทน
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สิ่งที่สงมาดวย 5 (2/5)
ขอ 28. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กว า สามในสี่ ข องจํ า นวนผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและมี หุ น นั บ รวมกั น ได ไ ม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 29. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
ขอ 30. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการ
ดวยก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ขอ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดถามีรองประธานกรรมการ
ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียง
ในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 32. ประธานกรรมการเป น ผู มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม หรื อ สั่ ง ให มี ก ารเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการได ใ นการเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอน
การประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
กําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ขอ 33. คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู
ถือหุน
ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได
ขอ 34. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
ขอ 35. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทหรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้น
หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ขอ 36. คณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา
หรือจังหวัดใกลเคียง
ขอ 37. คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาที่
ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหกรรมการผูจัดการเปนกรรมการบริหารโดย
ตําแหนง
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารเลื อ กกรรมการบริ ห ารคนหนึ่ ง เป น ประธานกรรมการบริ ห าร ในกรณี ที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริหารก็ได รอง
ประธานกรรมการบริหารมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย
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กรรมการบริ ห ารมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนและบํ า เหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกํ า หนด แต ทั้ ง นี้ ไ ม
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูนั้นในอันที่จะไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอื่นตามขอบังคับนี้
ในฐานะกรรมการ
ขอ 38. ใหประธานกรรมการบริหารเปนประธานที่ประชุม คณะกรรมการบริ หาร ในกรณีที่ป ระธานกรรมการบริหารไมอยูในที่
ประชุ มหรื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ หน า ที่ ได ให รองประธานกรรมการบริ ห ารเป น ประธานในที่ ประชุ ม ในกรณี ที่ ไม มี ร อง
ประธานกรรมการบริหารหรือ มีแต ไม อยู ในที่ ประชุ มหรื อไมส ามารถปฏิ บัติห นา ที่ไ ด ใหก รรมการซึ่ งมาประชุ มเลือ ก
กรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ หารเพื่ อพิ จารณาดํา เนิ นการใดๆ ตามอํ านาจหน า ที่ดั งที่ กํา หนดไว จะต อ ง
ประกอบดวยกรรมการบริหารไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงถือวาครบเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะตองไดรับการออก
เสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงที่เปนองคประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียง
หนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการบริหารผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ขอ 39. คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่ง ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหมีจํานวน คุณสมบัติ หนาที่
ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีสิ ทธิได รับคา ตอบแทนและบําเหน็จตามที่ที่ ประชุ มคณะกรรมการกํ าหนด แตทั้ งนี้ไ ม
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผูนั้นในอันที่จะไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอื่นตามขอบังคับ
นี้ในฐานะกรรมการ
ขอ 40. ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม
อยู ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ก รรมการซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ กกรรมการซึ่ ง มาประชุ ม คนหนึ่ ง เป น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะตองไดรับ
การออกเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงที่เปนองคประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น กรรมการหนึ่งคนมี
เสียงหนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 41. ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานสาขา หรือเลิกสํานักงานสาขาของบริษัทได
ขอ 42. อํานาจกรรมการที่จะทํานิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน
ขอ 43. คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
และ/หรือการทํานิติกรรมตางๆ

ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

แทนบริษัท พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการ

ดังกลาวได
ขอ 44. กรรมการมีสิ ท ธิไ ด รับ คา ตอบแทนจากบริ ษัท ในรู ปของ เบี้ย ประชุม บํ า เหน็ จ โบนั ส หรื อ ผลประโยชนต อบแทนใน
ลั ก ษณะอื่ น ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น จะพิ จ ารณา ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อาจกํ า หนดเป น จํ า นวนแน น อนหรื อ วางเป น
หลั ก เกณฑ และจะกํ า หนดไว เ ป น คราวๆ ไป หรื อ จะให มี ผ ลตลอดไปจนกว า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด และ
นอกจากนั้นอาจใหไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการใน
อันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางบริษัท
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หมวดที่ 5 การประชุมผูถือหุน

ขอ 45. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควรหรือผูถือหุน
รวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 (ยี่สิบ
หา) คน ซึ่งหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวยในกรณีเชนนี้คณะกรรมการ ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 46. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน
ทราบไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 (สาม)
วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 (สาม) วัน
ขอ 47. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 (ยี่สิบหา) คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งเขา
มาร วมประชุ มไม ค รบองค ป ระชุ ม ตามที่กํ า หนดไว หากวา การประชุ ม ผูถื อ หุน ไดเ รี ย กนั ด เพราะผู ถื อหุ น รอ งขอการ
ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการประชุมเพราะผูถือหุนเปนผูรองขอใหนัดประชุมใหมและ
ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวา
จะตองครบองคประชุม
ขอ 48. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยูโดยถือวา หุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและที่ประชุมลงมติ
ใหลงคะแนนเสียงลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุม
กําหนด
ขอ 49. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
49.1

ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด

49.2

ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
( ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
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( ) การทํา

แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน

()
()

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู หรือหุนกูชนิดแปรสภาพเปนหุนสามัญได การออกหุนบุริมสิทธิ
หรื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ช นิ ด แปรสภาพเป น หุ น สามั ญ ได การออกหลั ก ทรั พ ย ช นิ ด อื่ น ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนทุกชนิด

( ) การควบ

หรือเลิกบริษัท

ขอ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
50.1

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่
ผานมา

50.2

พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน

50.3

พิจารณาจัดสรรเงินกําไร

50.4

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

50.5

เลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

50.6

กิจการอื่นๆ

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล
แตจะตองไมมีขาดทุนสะสมในสวนของผูถือหุน ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของบริษัท จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
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เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนก็ได โดยบริษัทได
จัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. หรือแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว (สิ่งที่สงมา
ดวย 8)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือ
หุนนอกจากนั้นสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น โดยบริษัทไดจัดสง
หนังสือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือสามารถ Download ไดที่
Website : www.bangkoklife.com
1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ
1.1 ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
1.2 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะใหถูกตองครบถวน
1.3 ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะจะเขาประชุม
1.4 ผูถือหุนทั่วไปใหใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น
2. การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ
ผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ คือ ดร.ศิริ การเจริญดี
ตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร
อายุ 65 ป อยูบานเลขที่ 44/2 หมูที่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
10160 ผู มอบฉั น ทะโปรดกรอกรายละเอีย ดในหนั ง สือ มอบฉัน ทะและลงลายมือ ชื่อ ผูม อบฉั นทะ ใสซ อง
บริการไปรษณียธุรกิจ ตอบรับ และปดผนึกสงทางไปรษณีย โดยไมตองผนึกตราไปรษณียากร มายัง
เลขานุการบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
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กอนวันประชุมสามัญผูถือหุน หรือนํามามอบตอกรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการแตงตั้งกอนเริ่มการประชุม
เพื่อบริษัทจะสามารถดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม
บริ ษั ท จะเริ่ ม ตรวจสอบความสมบู ร ณ แ ละถู ก ต อ งของเอกสารสํ า หรั บ การประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น และเป ด รั บ
ลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงานใหญ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยั ลซิ ตี้อเวนิ ว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหว ยขวาง กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จั ด
ประชุมที่ไดแนบมาพรอมนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 9)
ผูเขาประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน
และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ
หรือชื่อสกุลใหยื่นหลักฐานประกอบดวย
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
1. หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ (สิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย 8) เลื อ กแบบใดแบบหนึ่ ง ซึ่ ง กรอกข อ ความถู ก ต อ ง
ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
2. สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน
และผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3. เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง
1. เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน
2. สําเนาภาพถ ายหนัง สือ รับ รองจดทะเบี ยนนิติ บุคคลของผูถื อหุน ซึ่ง รับ รองสํ าเนาถู กต องโดย
ผูแทนนิติบุ คคลและมี ขอความแสดงใหเห็ นวา ผูแทนซึ่งเปนผูเ ขาประชุม มีอํา นาจกระทํ าการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สงมาดวย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอความถูกตองครบถวน
และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
2. สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
3. เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน
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3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ให เ ตรี ย มเอกสารและแสดงเอกสารในข อ 1. และขอ 2. มาใช บั งคั บ กั บผู ถื อ หุน หรื อผู เ ขา ประชุ ม ซึ่ งมิ ไ ด มี
สัญชาติไทย หรือซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
3.1 หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยูหรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้ง
สํานักงานใหญ
3.2 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาไทยจะตองจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพรอมดวย และใหผูแทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเขาสูวาระ
การประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
1.1 การออกเสียงลงคะแนนใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง เวนแตกฎหมายจะกําหนดเปนอยางอื่น ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหาก
1.2 การออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกเสียงได หรือไมสามารถออกเสียงลงคะแนนบางสวนได
1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรืองด
ออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
1.4 ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข องผู ถื อหุ น ตามที่ผู ถื อหุ น ระบุ ไว ใ นหนั งสื อ มอบฉัน ทะนั้ น

บริษั ท จะนํ าการออกเสี ย ง

ลงคะแนนตามที่ ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนา ในขณะที่
ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
2.1 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม และของ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียน
เขาประชุม ที่ออกเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุนทั้งหมดของผูที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
2.2 การนั บผลการลงคะแนนเสี ยงในวาระเลือ กตั้งกรรมการจะบันทึ กทั้งคะแนนเสียงเห็น ดวย ไมเห็ นดว ย
และงดออกสียง
2.3 ประธาน จะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนน
ในแตละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และคิดเปน
สัดสวนรอยละเทาใด
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รายชื่อกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได
ชื่อ - นามสกุล

ดร.ศิริ การเจริญดี

ที่อยู

เลขที่ 44/2 หมูที่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท

65 ป

อายุ

สัญชาติ

ไทย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, กรรมการอิสระ,
กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2518

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

พ.ศ. 2515

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

พ.ศ. 2513

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
พ.ศ. 2550

หลักสูตรผูบริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5/2550

พ.ศ. 2548

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 6/2548

พ.ศ. 2548

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 60/2548

พ.ศ. 2546

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 4/2546

พ.ศ. 2535

หลักสูตร Advanced Management Program, รุนที่ 113/2538, Harvard Business School

ประสบการณทํางานในปจจุบัน
ส.ค. 2556 - ปจจุบัน

กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน

คณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง, ธนาคารแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
ธนาคารแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ธนาคารแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
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พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน

คณะกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลง และประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและประธานคณะกรรมการการลงทุน
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด

พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท

- ไมมี -

การเขารวมประชุมในป 2556

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

การมีสวนไดเสียในระเบียบวาระการประชุม

3/4
วาระที่ 6
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4/4

สิ่งที่สงมาดวย 8

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
หากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัท โดยขอ มูลกรรมการอิ สระปรากฏตามสิ่งที่ แนบมาด วย 7 หรื อ แตงตั้ งบุคคลอื่น ใหเ ขารว มประชุม และออกเสีย งในที่
ประชุมแทน โดยผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้
1. แบบ ก. (เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)
2. แบบ ข. (เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
3. แบบ ค. (เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
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อากร
แสตมป

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

20 บาท

(เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)
เขียนที่.......................................................................
วันที่ ........... เดือน …….................... พ.ศ. …................
(1) ขาพเจา.......................................................... สัญชาติ............................ อยูบานเลขที่...................
ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.............
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ.........................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขที่...........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ
(2) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขที่...........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ
(3) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขที่...........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
สามัญ ผู ถือ หุ น ประจํา ป 2557 ในวัน พุ ธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห อ งประชุ มชั้ น 7 สํา นัก งานใหญ บริ ษั ท
กรุงเทพประกันชี วิต จํากั ด

(มหาชน)

เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิ ตี้อเวนิ ว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตห วยขวาง

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................……............................... ผูมอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )

หมายเหตุ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป
20 บาท

เขียนที่.......................................................................
วันที่ ........... เดือน …….................... พ.ศ. …................
(1) ขาพเจา.......................................................... สัญชาติ............................ อยูบานเลขที่...................
ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.............
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ.........................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขที่...........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ
(2) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขที่...........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ
(3) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขที่...........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
สามัญ ผูถือ หุน ประจํ าป 2557 ในวันพุ ธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห องประชุ มชั้น 7 สํ านัก งานใหญ บริษั ท
กรุงเทพประกันชี วิต จํากั ด

(มหาชน)

เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิ ตี้อเวนิ ว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตห วยขวาง

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย
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งดออกเสียง

หนา 2 ของจํานวน 4 หนา
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ชื่อกรรมการ

นายสุนทร อรุณานนทชัย

เห็นดวย
ชื่อกรรมการ

ไมเห็นดวย
นางประไพวรรณ ลิมทรง

เห็นดวย
ชื่อกรรมการ

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

รศ.ดร.ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย

เห็นดวย
ชื่อกรรมการ

งดออกเสียง

นายโชน โสภณพนิช

เห็นดวย
ชื่อกรรมการ

งดออกเสียง

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

นายประพันธ อัศวอารี

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2557
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย
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งดออกเสียง

หนา 3 ของจํานวน 4 หนา
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ..........................……............................... ผูมอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )

หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
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หนา 4 ของจํานวน 4 หนา

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
การมอบฉัน ทะในฐานะเป น ผู ถือ หุ นของบริ ษั ท กรุง เทพประกั น ชี วิต จํา กั ด (มหาชน) ในการประชุ ม สามั ญ ผูถื อ หุ น
ประจําป 2557ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงานใหญ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือ
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
วาระที่.........................เรื่อง

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
เห็นดวย

ไมเห็นดวย
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งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)

อากร
แสตมป
20 บาท

เขียนที่.......................................................................
วันที่ ........... เดือน …….................... พ.ศ. …................
(1) ขาพเจา.......................................................... สัญชาติ............................ อยูบานเลขที่...................
ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.............
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ..........................................................................
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ.........................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ................................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให
(1) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขที่...........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ
(2) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขที่...........
ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. หองประชุมชั้น 7 สํานักงานใหญ บริษัท กรุงเทพ
ประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยั ล ซิ ตี้ อ เวนิ ว ถนนพร ะราม 9 แขวงบางกะป เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
มอบฉันทะบางสวน คือ
หุนสามัญ.……………………..…..หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.........................เสียง
หุนบุริมสิทธิ ……………....…..…หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได......................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ............................................... เสียง
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย
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งดออกเสียง

หนา 2 ของจํานวน 4 หนา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
เห็นดวย
ชื่อกรรมการ
เห็นดวย
ชื่อกรรมการ
เห็นดวย
ชื่อกรรมการ
เห็นดวย
ชื่อกรรมการ
เห็นดวย

นายสุนทร อรุณานนทชัย
ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

นางประไพวรรณ ลิมทรง
ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

นายโชน โสภณพนิช
ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

รศ.ดร.ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย
ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

นายประพันธ อัศวอารี
ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

าระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2557
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย
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งดออกเสียง

หนา 3 ของจํานวน 4 หนา
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................……............................... ผูมอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัส
โตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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หนา 4 ของจํานวน 4 หนา

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
การมอบฉัน ทะในฐานะเป น ผู ถือ หุ นของบริ ษั ท กรุง เทพประกั น ชี วิต จํา กั ด (มหาชน) ในการประชุ ม สามั ญ ผูถื อ หุ น
ประจําป 2557ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงานใหญ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือ
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
วาระที่.........................เรื่อง

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
เห็นดวย

ไมเห็นดวย
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รถประจําทางสาย 137, 168,171, 517

หมายเหตุ : สามารถสอบถามเสนทางที่ตั้งบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ที่หมายเลข 0 2777 8000

- ลงที่สถานีเพชรบุรี ออกทางออกถนนอโศกดินแดง

2. เดินทางโดยรถไฟฟาใตดิน

- ถนนเพชรบุรี รถประจําทางสาย 11, 23, 60, 72, 93, 99, 206

- ถนนพระรามเกา

1. เดินทางโดยรถประจําทาง

การเดินทาง

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
สิ่งที่สงมาดวย 9

