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ท่ี  BLA 9/2557 

 

        28 มีนาคม 2557 

 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

 

เรียน   ทานผูถือหุน 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

  2.  CD-Rom รายงานประจําป 2556  

  3.  ประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

  4.  หลักเกณฑการสรรหากรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ 

  5.  ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมสามัญผูถือหุน 

  6.  เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

  7.  รายช่ือกรรมการอิสระท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ  

8.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

  9.  แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุน 

  10.ซองบริการไปรษณียธุรกิจตอบรับ 

 
ดวยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ใน 

วันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 7 สํานักงานใหญ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา

เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

วัตถุประสงคและเหตุผล:  บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2556 

และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอม

ท้ังเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอง เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญ 

ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

 
การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2556 

วัตถุประสงคและเหตุผล:  คณะกรรมการสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2556 และขอมูลสําคัญอ่ืนๆ โดยมี

รายละเอียดตามรายงานประจําป 2556 ในรูปแบบ CD-Rom ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2  

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2556 ใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ  
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 วัตถุประสงคและเหตุผล:  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซ่ึง

กําหนดให บริษัทตองจัดทํางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชี

ของบริษัท สําหรับงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท และนางสาวรัชดา  ยงสวัสด์ิวาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4951 จากบริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว โดยไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข

แตมีขอสังเกตเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากนํามาตรฐานการบัญชี เรื่องภาษีเงินไดมาถือ

ปฏิบัติ โดยไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2556 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 
                                                                                                                        หนวย : ลานบาท 

รายการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

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 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 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 

กําไรตอหุน 3.62 3.10 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (%) 247%* 268% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.98 5.10 

อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน 21.00 22.75 
 

หมายเหตุ  * ขอมูลเบ้ืองตนกอนการตรวจสอบ 

 

ท้ังนี้ รายละเอียดงบการเงินมีในรายงานประจําป 2556 ในรูปแบบ CD-Rom ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางสาวรัชดา     

ยงสวัสด์ิวาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4951 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ได

ตรวจสอบและลงนามรับรองแลว โดยไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขแตมีขอสังเกตเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากนํามาตรฐานการบัญชี เรื่องภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ 

 
การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2556 

 วัตถุประสงคและเหตุผล:  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ

ขอบังคับบริษัท ขอ 56 ซ่ึงกําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย

กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  

แตจะตองไมมียอดขาดทุนสะสม ท้ังนี้ การจายเงินปนผลของบริษัท จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  

 
ผลการดําเนินงานประจําป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิท้ังส้ินจํานวน 4,380.50 ลานบาท หรือ 3.62 บาทตอหุน  

มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลว ซ่ึงมีกําไรสุทธิ 3,723.55 ลานบาท หรือ 3.10 บาทตอหุน คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้น 

17.24% ท้ังนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท คิดเปน

เงินจายปนผลจํานวน 484.65 ลานบาท โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล ดังนี้ 

 

 ป 2556 ป 2555 ป 2554 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 4,380.50 3,284.37 3,417.10 
2. จํานวนหุน (ลานหุน) 1,211.71 1,210.80 1,200.00 

3. เงินปนผล (บาท:หุน) 0.91 0.72 0.72 

   3.1 เงินปนผลระหวางกาล 0.40 0.36 0.38 

   3.2 เงินปนผลงวดสุดทาย 0.51* 0.36 0.34 

4. รวมเปนเงินจายปนผลท้ังส้ิน (ลานบาท) **1,102.61 867.89 864.00 

5. อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 25.14 26.42 25.28 
 

หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน  

   ประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.51 บาท 

** คิดจากจํานวนหุนจดทะเบียนชําระแลว ณ 31 ธันวาคม 2556  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  ปจจุบันบริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 

122 ลานบาท ครบจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว ซ่ึงหมายถึงบริษัทไมตองจัดสรรกําไรเปนทุน

สํารองตามกฎหมายประจําป 2556 และเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงาน ประจําป 2556 ในอัตราหุนละ 0.91 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 25.14 ท้ังนี้ 

บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท คิดเปนเงินจายปนผล

จํานวน 484.65 ลานบาท ดังนั้นบริษัทจะจายเงินปนผลในงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.51 บาท โดยใหจายจาก

กําไรสะสม ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 อนึ่ง สําหรับจํานวนเงินปนผลในงวดสุดทายนี้ จะ

ขึ้นอยูกับจํานวนหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

เนื่องจากอาจจะมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของผูบริหารและพนักงานของบริษัทในงวดส้ินเดือนมีนาคม 

2557 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 

 

ท้ังนี้ การจายเงินปนผลจะกระทําได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 
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การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ  

 วัตถุประสงคและเหตุผล:  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 24 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งให

กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 หรือจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสัดสวน 1 ใน 3 โดยในปนี้กรรมการท่ีออกจาก

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 
   

เพื่อเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี บริษัทไดประกาศบนเว็ปไซตของบริษัท เพื่อเชิญใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล 

เพื่อรับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 แตไมมีผูถือหุน

ทานใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการ  

 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน:  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดพิจารณาจากเกณฑ คุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณและเห็นวาบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติ

ครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนดไว จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานท่ีครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการสืบตออีกวาระหนึ่ง 

คือ 

 
1) นายสุนทร อรุณานนทชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 

2) นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ 

3) นายโชน โสภณพนิช  กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน,  

    กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 และเสนอใหแตงต้ัง รศ.ดร.ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย และ นายประพันธ อัศวอารี เขาเปนกรรมการแทนกรรมการ

อีก 2 ทานท่ีครบวาระ ท้ังนี้ ประวัติ และประสบการณการทํางานของกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือดังกลาวขางตน 

ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 3 อีกท้ัง บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑการสรรหากรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ 

ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 4 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ซ่ึงเห็นวากรรมการท้ัง 5 ทานท่ีเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ 

ความรูความสามารถ และมีประสบการณสูง เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังนายสุนทร อรุณานนทชัย  

นางประไพวรรณ ลิมทรง และนายโชน โสภณพนิช กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการสืบตออีกวาระหนึ่ง และเสนอ

แตงต้ังรศ.ดร.ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย และนายประพันธ อัศวอารี เขาเปนกรรมการแทนกรรมการอีก 2 ทานท่ี

ครบวาระ  
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การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 

วัตถุประสงคและเหตุผล:  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ

ขอบังคับของบริษัท ขอ 44 กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ  

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน:  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดพิจารณากล่ันกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ความ

เหมาะสมกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผล

กําไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนใหแก

กรรมการและกรรมการชุดยอยของบริษัท ประจําป 2557 ภายในวงเงินไมเกิน 15 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากจํานวน

คาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติสําหรับป 2556 รอยละ 7.14 โดยไดแบงคาตอบแทนเปนคาเบ้ียประชุม และคา

บําเหน็จกรรมการ ในอัตราเดียวกันท่ีไดรับอนุมัติในป 2556 ดังนี้ 

 
1) คาเบ้ียประชุมเทากับท่ีไดรับอนุมัติในป 2556 คือ ครั้งละ 40,000 บาทตอคน ประธานกรรมการ 

แตละคนไดรับในอัตรา 2 เทา 

2) คาบําเหน็จ จายในอัตราเดียวกับป 2556 คือ ทานละ 450,000 บาท ประธานกรรมการไดรับ     

ในอัตรา 2 เทา 

 
ท้ังนี้ กรรมการบริษัทท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 

ภายในวงเงินไมเกิน 15 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติสําหรับป 2556 รอยละ 7.14 

ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ 

 
การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

 

วาระท่ี 7     พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2557 

วัตถุประสงคและเหตุผล:  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอบังคับของบริษัท ขอ 50 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปใหพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนด 

คาสอบบัญชี   
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:  คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับป 2557 โดย

พิจารณาจากความรู ความสามารถ ความเขาใจและมีประสบการณในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความ

ชํานาญในวิชาชีพ ความเปนอิสระและเปนกลางของผูสอบบัญชี และเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอ

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต จากเดิม คือ 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมี

รายช่ือดังตอไปนี้  

 

รายชื่อ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี ไดรับการแตงต้ังเปนปท่ี 

1. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน 6827 1 

2. นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ 3920 1 

3. นางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค 4208 1 

  

ท้ังนี้ ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

โดยท้ัง 3 ทาน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ จึงมีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 เปนเงิน 

1,600,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติสําหรับป 2556 รอยละ 10.57  

                           
หนวย : บาท 

รายการ 2557 2556 +/- 

คาสอบบัญชี 1,600,000 1,447,000 153,000 

คาตรวจสอบงบการเงินสําหรับป 1,000,000 962,500 37,500 

คาสอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 600,000 484,500 115,500 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง

พิจารณากล่ันกรองคัดเลือกผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือ

หุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาต จากเดิม คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 เปนเงิน 1,600,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากจํานวนคาตอบแทนท่ีไดรับ

อนุมัติสําหรับป 2556 รอยละ 10.57 ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ 

 

การลงมติ:  วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8     พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
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ท้ังนี้ บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันท่ี 28 มีนาคม 2557 

และใหรวบรวมรายช่ือ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุนในวันท่ี 31 มีนาคม 2557   

 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน โปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน โดยพรอมเพรียงกัน อนึ่ง

หากทานไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โปรดแตงต้ังบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัท เปนผูรับมอบฉันทะ ทาน 

สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมครั้งนี้  ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 7  

 

บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซ่ึงปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 8 โดยเลือกแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพรอมลงลายมือช่ือของทานผูถือหุนในหนังสือมอบฉันทะ พรอมแนบหลักฐาน

ประกอบ และสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ลวงหนากอนวันประชุม ซึ่งบริษัทไดจัดซองบริการไปรษณียธุรกิจ

ตอบรับมาเพื่ออํานวยความสะดวกดวยแลว (เพื่อความสะดวกโปรดสงหนังสือมอบฉันทะ กอนวันประชุมลวงหนาไมนอยกวา  

1 วัน) 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  

       

      (นายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล) 

          เลขานุการบริษัท 

 

                     โดยคําส่ังคณะกรรมการ  

                    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

นักลงทุนสัมพันธ 

โทรศัพท: 0 2777 8681, 0 2777 8672      โทรสาร: 0 2777 8680  

หมายเหตุ : บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ฉบับนี้ไวในเว็บไซตของบริษัท  
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 
วันเวลาประชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 7 สํานักงานใหญ  

เลขท่ี 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุม 

1. คุณเชิดชู  โสภณพนิช  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

2. คุณชัย  โสภณพนิช  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. คุณสุนทร  อรุณานนทชัย  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. คุณปราโมช  พสุวัต  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/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/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

10. คุณยุทากะ  อิเดกูชิ  กรรมการ 

11. คุณโชน  โสภณพนิช  กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ 

 

กรรมการบริษัทท่ีไมไดเขารวมประชุม 

1. คุณชัย  นวพันธ   ติดภารกิจ 

2. คุณรัชนี   นพเมือง  ติดภารกิจ 

3. คุณเคอิจิ   โมริตะ   ติดภารกิจ 

 

ผูบริหารของบริษัทท่ีเขารวมประชุม 

1. คุณเรืองศักด์ิ  ปญญาบดีกุล ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการตลาด 

2. คุณเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล  ผูชวยผูจัดการใหญอาวุโส สายการลงทุนและเลขานุการบริษัท 

3. คุณฉันทนา  วิมุกตานนท  ผูชวยผูจัดการใหญ สายประกันชีวิต 

4. คุณฉัตรชัย  โชตนาการ     ผูอํานวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. คุณจารุวรรณ  ล้ิมคุณธรรมโม  ผูอํานวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน 

6. คุณสมหมาย  เลิศสิทธิพันธ ผูอํานวยการ ฝายคณิตศาสตร 

7. คุณคมศร   ชลสุวรรณวัฒน  ผูอํานวยการ สํานักกฎหมาย 

8. คุณเมธิศร  มุกดาสิริ  ผูอํานวยการ ฝายวางแผนธุรกิจ 
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ผูสอบบัญชีบริษัท 

1. คุณนงลักษณ  พุมนอย    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บจ. สํานักงานเอินสท แอนด ยัง 

2. คุณรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บจ. สํานักงานเอินสท แอนด ยัง 

 

ผูเขารวมสังเกตการณในการประชุม 

1. คุณเลิศศักด์ิ สุธรรมพร  ท่ีปรึกษากฎหมาย  

สํานักงานกฎหมายคนึง แอนด  พารทเนอรส  จํากัด  

 

เริ่มการประชุม     09.10 น. 

 

 เลขานุการบริษัท ช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม โดยการเปดคลิปเสียง มี

รายละเอียดดังนี้ 

 

คําชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม 

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระและเปด

โอกาสใหผูถือหุนไดซักถามกอน แลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการ

ซักถามกอนหรือแสดงความเห็น ขอใหผูถือหุนยกมือและแจงช่ือ นามสกุล ท้ังนี้ กรณีท่ีเปนผูรับมอบฉันทะใหแจงช่ือ

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะมาใหท่ีประชุมทราบดวยทุกครั้ง 

2. ผูถือหุนทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานมีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหนึ่ง

ตางหาก 

3. การออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกเสียงได หรือไมสามารถออกเสียงลงคะแนนบางสวนได 

4. ในกรณีท่ีผูถือหุนไมเห็นดวย หรือมีความประสงคจะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ใหผูถือหุนกาเครื่องหมายถูก

ลงในชองไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะมีเจาหนาท่ีเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนํามาคํานวณคะแนนเสียง

ของแตละวาระ ท้ังนี้ บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวนั้น หักออกจากจํานวนเสียง

ท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมและถือวาคะแนนท่ีเหลือเปนคะแนนท่ีเห็นดวยในวาระนั้นๆ ท้ังนี้ หากไมมีผูถือหุนแสดงความ

คิดเห็นคัดคาน หรือแสดงความเห็นเปนอยางอ่ืนใหถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ 

5. สําหรับวาระการพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ  บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม ท้ังใน

กรณีท่ีผูถือหุนมีความประสงคท่ีจะลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ท้ังนี้ ขอใหผูถือหุนกา

เครื่องหมายถูกลงในชองเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะมีเจาหนาท่ีเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อ

นํามาคํานวณคะแนนเสียงวามีผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงเปนจํานวนเทาใด สําหรับผูรับมอบฉันทะ

ท่ีไมไดรับบัตรลงมติต้ังแตลงทะเบียน คือ กรณีท่ีผูถือหุนไดออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเปนท่ีเรียบรอยแลว 

ซ่ึงมติดังกลาวจะสอดคลองกับมติท่ีผูถือหุนไดระบุไวในหนังสือมอบฉันทะดังกลาว 

6. ผลของคะแนนเสียงในแตละวาระจะปรากฏท่ีหนาจอเพื่อแสดงใหผูถือหุนทราบ 

 

 เลขานุการบริษัท รายงานเพิ่มเติมวา สําหรับวาระการประชุม บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย เสนอระเบียบวาระ

การประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา  ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

โดยแจงผานระบบขาวอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย และประกาศบนเว็ปไซตของบริษัท ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใด

เสนอเรื่อง หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ 
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คุณเชิดชู  โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัททําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  กลาวตอนรับผูถือหุนและสรุปจํานวน  

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง     120 ราย  นับจํานวนหุนได            76,104,977 หุน 

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ           213  ราย  นับจํานวนหุนได         938,560,833  หุน  

รวมท้ังส้ิน       333 ราย รวมจํานวนหุนท้ังส้ิน 1,014,665,810 หุน 

 

คิดเปนรอยละ 84.0373 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 1,207,399,800 หุน จึงครบเปนองคประชุมตาม

ขอบังคับของบริษัท และขอเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 โดยบริษัทไดจัดสง

สําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงปรากฏวา ไมมีคําถาม  

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุม

สามัญ ผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

- เห็นดวย 1,023,952,310 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

- งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

รวมจํานวนผูออกเสียง 1,023,952,410 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2555 

ประธานฯ มอบหมายใหนายโชน  โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 

ประจําป 2555 ตอท่ีประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในป 2555 บริษัทยังคงรักษาการเติบโตของเบ้ียประกันภัยรับไดอยางตอเนื่อง โดยมีเบ้ียประกันรับปแรก จํานวน 

8,767 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5.9% สาเหตุหลักจากการปรับสวนผสมของสินคา เพื่อลดภาระคาใชจายเงินสํารองประกัน

ชีวิต สําหรับเบ้ียประกันรับปตออายุ มีจํานวน 25,873 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรา 11.2% โดยมีอัตราการเก็บเบ้ียประกัน 86% 

ซ่ึงลดลงจากปท่ีแลว ดวยสาเหตุจากการขายแบบประกันเกนเฟสต - 248 (10/2) ในชวงส้ินป 2553 แบบประกันนี้มีการชําระ

เบ้ียระยะส้ันเพียง 2 ป และไดครบกําหนดการชําระเบ้ียเมื่อปท่ีแลว สวนเบ้ียประกันรับรวมป 2555 มีจํานวน 34,640 ลานบาท 

คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น 9.8% โดยเบ้ียสวนใหญมาจากการขายผานชองทางธนาคาร 

บริษัทยังรักษาสวนแบงตลาดอยูในระดับท่ีดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมบริษัทมีสวนแบงการตลาดเบ้ีย

รับรวมท่ี 8.9% อยูในอันดับ 5 ของธุรกิจ และเบ้ียรับปแรกมีสัดสวนการตลาด 6.7 % อยูในอันดับ 6 ของธุรกิจ ซ่ึงสัดสวนท่ี

ลดลงเนื่องจากอุตสาหกรรมมีการเติบโตท่ีรวดเร็วมาก โดยเบ้ียรับรวมมีอัตราการเติบโตท่ี 19.1% ซ่ึงเปนอัตราการเติบโตท่ีสูง

ท่ีสุดในรอบ 10 ป และเบ้ียรับปแรกมีอัตราการเติบโตท่ี 32.5% 



 

- 13 - 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 (4/13) 

ดานคาใชจาย บริษัทสามารถควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกเวนเงินสํารองประกันชีวิตท่ีเพิ่มขึ้นใน

อัตราท่ีมากกวาปกอน โดยมีสาเหตุมาจากการจําหนายสินคาประเภทสะสมทรัพยระยะส้ัน และระยะกลาง  ซ่ึงเปนท่ีตองการ

ของตลาด ทําใหบริษัทตองต้ังเงินสํารองท่ีเพิ่มขึ้นสูงตามสินคาท่ีจําหนาย โดยมีคาใชจายเงินสํารองท่ีเพิ่มจากปกอน จํานวน 

22,873 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.3% คิดเปน 67.0% ตอเบ้ียประกันรับสุทธิ เปรียบเทียบกับ 65.0% ในปท่ีแลว สําหรับคาใชจาย

สินไหมและผลประโยชนจายตามกรมธรรม มีจํานวน 7,971 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.9% คิดเปน 23.4% ตอเบ้ียประกันรับสุทธิ 

ซ่ึงสูงกวาปท่ีแลวเล็กนอย 

ในดานคาจางและบําเหน็จ มีจํานวน 2,758 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลว 13.1% สวนคาใชจายสงเสริมการขายมี

จํานวน 334 ลานบาท ใกลเคียงกับปท่ีแลวท่ีเพิ่มขึ้นเพียง 1.5% และคาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืนมีจํานวน 30 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลว 45.4% คาใชจายในหมวดนี้คิดรวมเปน 3,122 ลานบาท ถาคิดเปนสัดสวนของเบ้ียรับประกันสุทธิจะ

เทากับ 9.2% ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก 9.0% ในปท่ีแลวเล็กนอย 

ดานคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท มีจํานวน 1,573 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อพิจารณาคาใชจายใน

การดําเนินงานตอเบ้ียประกันรับสุทธิ เพิ่มขึ้นเปน 4.6 % จาก 4.3% ในปท่ีแลว เนื่องจากคาโฆษณาและประชาสัมพันธท่ี

เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวถึง 75.2% หรือ 117 ลานบาท สวนใหญมาจากการปรับภาพลักษณองคกร และการโฆษณาการวางแผน

ทางการเงินอยางรอบดานของบริษัท แตเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแลวยังถือวายังอยูในระดับตํ่า 

จากการดําเนินงานในป 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน 142,787 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 112,459 ลานบาทในป 

2554 คิดเปนอัตราเพิ่ม 27.0% โดยสินทรัพยสวนใหญเปนสินทรัพยลงทุน มีจํานวน 138,494 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ 

97% ของสินทรัพยรวม ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีใกลเคียงกับปท่ีแลว 

สวนดานสินทรัพยลงทุน ณ ส้ินป 2555 บริษัทมีสินทรัพยลงทุนท้ังส้ิน 138,494 ลานบาท โดยยังคงจัดสรรการ

ลงทุนในแนวทางเดียวกับปท่ีแลว ซ่ึงสวนใหญเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว ท้ังพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

และตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีมีความมั่นคงสูง คิดเปนสัดสวนถึง 87.2% ในขณะท่ีมีเงินลงทุนในหุนสามัญ 9.2% หนวยลงทุน 

1.7% และเงินใหกูยืม 1.9%  

ท้ังนี้ รายไดจากการลงทุนสวนใหญ มาจากรายไดดอกเบ้ีย และ เงินปนผล ซ่ึงมีความแนนอนสูง นอกจากนี้ในป 

2555 ตลาดหุนอยูในเกณฑดี ทําใหมีกําไรจากการขายหลักทรัพยจํานวน 502 ลานบาท บริษัทจึงมีรายไดจากการลงทุนท้ังส้ิน 

6,263 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,092 ลานบาท ในป 2554 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น 23.0% โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน 5.1% ลดลงจากปกอนเล็กนอยท่ี 5.3% และยังคงรักษาระดับท่ีสูงกวา 5% 

สําหรับรายไดจากการลงทุนท่ีรวมผลจากการปรับมูลคาหุนสามัญตามราคาตลาด ซ่ึงสงผลใหรายไดจากการลงทุนมี

มูลคาสูงขึ้น 3,941 ลานบาท รวมเปน 10,240 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 96% และมีอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน 8.3% เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวท่ี 5.4%  

โดยสรุปกําไรสุทธิป 2555 มีจํานวน 3,284 ลานบาท ลดลงจากปท่ีแลว 3.9% มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของ  

ผูถือหุนลดลงเปน 19.7% จาก 28.1% ในปท่ีแลว สําหรับกําไรเบ็ดเสร็จของบริษัทป 2555 เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวในอัตราท่ีสูง

ถึง 103.9% โดยมีมูลคา 7,248 ลานบาท  

ในดานของมูลคาของบริษัทและการรับประกันรายใหมในป 2555 บริษัทยังคงพัฒนาความสามารถในการทํากําไร 

และการเพิ่มมูลคาของผูถือหุนอยางตอเนื่อง โดยมีมูลคา Embedded Value เทากับ 30,610 ลานบาท คิดเปนมูลคาตอหุน 

25.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลว 20.5% และ Value of New Business มีมูลคาเทากับ 1,910 ลานบาท คิดเปนมูลคาตอหุน 

1.59 บาท เพิ่มขึ้นจากปท่ีแลว 19.0% ซ่ึงเปนอัตราการเติบโตท่ีสูงกวาการเติบโตของเบ้ียรับปแรกท่ี 5.9%  
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ดานความเพียงพอของเงินกองทุน ณ ส้ินป 2555 มีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนอยูท่ี 267.9% ซ่ึงสูงกวา

เกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กําหนดไวท่ี 125%  

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินของบริษัทป 2555 บริษัทไดพัฒนาภาพลักษณอยางตอเนื่อง โดย

มุงเนนการเปน “ผูนําในการสรางความมั่นคงทางการเงิน” โดยการปรับปรุงภาพลักษณขององคกรใหมีความทันสมัย ดวย

แคมเปญ "กรุงเทพประกันชีวิต..พรอม" เปนการผนึกพลังพันธมิตรธุรกิจ คณะผูบริหาร ทีมท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษา

ประกันชีวิต และพนักงานบริษัทเพื่อประกาศความพรอมในการใหบริการวางแผนทางการเงินอยางรอบดาน พรอมท้ังสงเสริม

ภาพลักษณองคกรดวยกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง  

บริษัทยังคงเสริมสรางและยกระดับความแข็งแกรงและภาพลักษณของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยในป 2555 บริษัท

ไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเดน อันดับ 2 ประจําป 2554 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย อีกท้ังพัฒนาการบริการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซ่ึง ปจจุบันบริษัทมีสาขาท่ี

ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 แลว 31 สาขา และยังคงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี้ 

คําถาม: สาเหตุท่ีทําใหสวนแบงการตลาดของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม รวมท้ังอัตราการขาดอายุของ

กรมธรรมเปนอยางไรเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม 

คําตอบ: กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงวา แผนธุรกิจของบริษัทในป 2555 ท่ีจะเนนบริหารเงินสํารองประกันชีวิต ทําให

ไมเนนขายสินคาท่ีมีระยะการชําระเบ้ียส้ัน ซ่ึงมีภาระเงินสํารองประกันชีวิตสูง ประกอบกับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมประกันชีวิตท่ีขยายตัวสูงมาก จึงทําใหสวนแบงการตลาดของบริษัทลดลง สําหรับอัตราการขาด

อายุของกรมธรรม ขอมูลอุตสาหกรรมมีการเปดเผยเพียงอัตราการเก็บเบ้ีย ในป 2555 บริษัทมีอัตราการเก็บ

เบ้ียท่ี 86% เทียบกับอุตสาหกรรมท่ี 88% เนื่องจากมีกรมธรรมท่ีครบกําหนดไมตองชําระเบ้ียตออายุสูงในป 

2555 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราความคงอยูปแรกของกรมธรรมในป 2555 อยูท่ี 87% สูงกวาปกอน

หนาท่ี 86%  

 
คําถาม: การต้ังเปาเบ้ียประกันภัยรับในป 2556 ท่ีคาดการณสูงกวาเบ้ียของอุตสาหกรรมนั้น บริษัทจะมีกลยุทธ

อยางไรท่ีจะไดมาซ่ึงเบ้ียประกันดังกลาว 

คําตอบ: กรรมการผูจัดการใหญ กลาววา บริษัทใหความสําคัญกับสินคาสะสมทรัพยระยะส้ันเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนไป

ตามเปาหมายดานสวนแบงการตลาด อยางไรก็ดี บริษัทยังคงใหความสําคัญกับสินคาประเภทความคุมครอง 

โดยการนําเสนอหลักประกันท่ีเนนคุมครองชีวิตและวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ซ่ึงไดผลตอบรับเปน

อยางดี 

 

คําถาม: การท่ีบริษัทมีภาระเงินสํารองประกันชีวิตสูงนั้น มีผลกระทบตอผลประกอบการอยางไร 

คําตอบ: กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงวา จะมีผลทําใหบริษัทมีภาระคาใชจายทางภาษีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

คาใชจายเงินสํารองประกันชีวิตสูงเกินกวากฎหมายกําหนด ซ่ึงจะนําเงินสวนท่ีเกินมาเปนคาใชจายทางภาษี

ไมได 

 

คําถาม: บริษัทรับรูรายไดจากกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงอยางไร 

คําตอบ: กรรมการผูจัดการใหญ กลาววา หากเปนการลงทุนเพื่อคาจะรับรูเปนรายไดจากการซ้ือขายหลักทรัพยในงบ

กําไรขาดทุน แตหากเปนเงินลงทุนเผ่ือขาย จะรับรูไวในสวนของเจาของ 
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คําถาม: 1. จากการท่ีผลผลิตเบ้ียรับของบริษัทใน 2 เดือนแรกดีมาก บริษัทจะมีการปรับเปาเบ้ียรับในป 2556  

  เพิ่มขึ้นหรือไม 

2. ความรวมมือกับคูคาธนาคารกรุงเทพในการขายยังมีนอยมากเมื่อเทียบกับคูแขง บริษัทมีความเห็น 

    เปนอยางไร 

คําตอบ:  กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. บริษัทยังไมมีการปรับเปาเบ้ียประกันรับในชวงนี้ เนื่องจากเพิ่งจะตนป ถึงแมเบ้ียจะเขามามากในชวงนี้  

แตยังมีความไมแนนอนในเรื่องฤดูกาลการขาย  

2. บริษัทมีความรวมมือกับธนาคารกรุงเทพอยางใกลชิด แตลักษณะธุรกิจของธนาคารกรุงเทพเนนลูกคา

ขนาดกลางและขนาดใหญ จึงอาจทําใหการเติบโตของเบ้ียแบบคุมครองสินเช่ือไมรวดเร็วนัก แตบริษัทก็

พยายามจะออกแบบสินคาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาธนาคารอยางตอเนื่อง 

 

คําถาม:  บริษัทลดความเส่ียงโดยการทําประกันภัยตอก่ีบริษัท และคิดเปนสัดสวนเทาใด  

คําตอบ:  กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงวา บริษัทมีประกันภัยตอไปยังบริษัทประกันภัยตอท้ังในประเทศและ 

  ตางประเทศประมาณ 5 แหง สําหรับสัดสวนมีไมนากนัก เพราะบริษัทเนนสงเฉพาะกรมธรรมท่ีมีมูลคาสูง 

 

คําถาม:  บริษัทมีการขายอนุสัญญาหลากหลายเพียงใด และมีโอกาสท่ีจะออกแบบอนุสัญญาท่ีครอบคลุมความ 

ตองการของลูกคาไดมากขึ้นหรือไม  

คําตอบ: ปจจุบันบริษัทมีการออกขายอนุสัญญาทุกประเภทพวงกับกรมธรรมหลักอยูแลว เพียงแตไมคอยมีขายผาน

ธนาคารซ่ึงสวนใหญธนาคารจะขายเปนแบบสะสมทรัพยไมมีอนุสัญญาพวงมากกวา เนื่องจากความคลองตัว

ในการเสนอขาย 

 

ขอเสนอแนะ: มูลคาธุรกิจใหม Value of New Business ในป 2555 มีการเติบโตท่ีสูงกวาการเติบโตของเบ้ียรับปแรก  

ซ่ึงเห็นวา บริษัทไดดําเนินการอยางเหมาะสมแลว จึงมีความกังวลเรื่องการเรงเติบโตในป 2556 

เพื่อเปาหมาย 1 ใน 5 อันดับแรก จะทําใหกําไรของบริษัทลดลง 

คําตอบ:  กรรมการผูจัดการใหญ กลาววา บริษัทมีความจําเปนท่ีจะตองรักษาขนาดของธุรกิจไวใน ตําแหนงท่ี 

  เหมาะสม เพื่อภาพลักษณท่ีดี เพื่อความไววางใจของลูกคาและคูคา ควบคูไปกับการสรางมูลคาธุรกิจ 

ระยะยาว 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2555 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันท่ี  

   31 ธันวาคม 2555 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ

บริษัท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว สําหรับรายละเอียดของงบ

ดุล หรืองบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรากฏอยูในงบการเงินหนา 120  ถึง 171 ของ

รายงานประจําป 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 (7/13) 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงปรากฏวา ไมมีคําถาม จึงเสนอท่ี

ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะ

การเงิน) และบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผูสอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด ไดตรวจสอบและลงนามรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

- เห็นดวย 1,033,830,509 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

รวมจํานวนผูออกเสียง 1,033,830,509 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2555  

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ

ขอบังคับบริษัท ขอ 56 ซ่ึงกําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน 

จดทะเบียน ซ่ึงปจจุบันบริษัท มีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนท้ังส้ิน 122 ลานบาท ครบจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษัทจึงไมตองจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2555 

ประธานฯ แถลงถึงนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธินั้น 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินการประจําป 2555  

ในอัตราหุนละ 0.72 บาท  รวมเปนเงินท้ังส้ิน 867.89 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 26.42 ของกําไรสุทธิหลัง

หักภาษีเงินไดนิติบุคคล ท้ังนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.36 บาท  

คิดเปนเงินจํานวน 432 ลานบาท ดังนั้น บริษัทจะจายเงินปนผลในงวดสุดทาย ในอัตราหุนละ 0.36 บาท คิดเปนเงินจํานวน 

435.89 ลานบาท โดยใหจายจากกําไรสะสมซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 โดยกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิรับเงิน 

ปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2556  สําหรับกําหนดวัน

จายเงินปนผลจะตองรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึงบริษัทจะแจงใหทราบ

ตอไป 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงปรากฏวา ไมมีคําถาม จึงเสนอท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2555 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจายเงินปนผล 

สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2555 ในอัตราหุนละ 0.72 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 867.89 ลานบาท   

คิดเปนอัตราการจาย ปนผลรอยละ 26.42 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ท้ังนี้ บริษัทได

จายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.36 บาท คิดเปนเงินจํานวน 432 

ลานบาท ดังนั้น บริษัทจะจายเงินปนผลในงวดสุดทาย ในอัตราหุนละ 0.36 บาท คิดเปนเงินจํานวน 435.89 

ลานบาท โดยใหจายจากกําไรสะสมซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 โดยกําหนดรายช่ือผูมี

สิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 16 พฤษภาคม 

2556   
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 (8/13) 

สําหรับกําหนดวันจายเงินปนผลจะตองรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ซ่ึงบริษัทจะแจงใหทราบตอไป ดวยคะแนนเสียงดังนี้   

 

- เห็นดวย 1,033,769,809 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

รวมจํานวนผูออกเสียง 1,033,769,809 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ 

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 24 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง 

ตองใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 หรือจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสัดสวน 1 ใน 3 โดยในปนี้กรรมการท่ีออกจากตําแหนงมี 

 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 ช้ีแจงเพิ่มเติมวา เพื่อเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อเชิญ

ใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงไดพิจารณา

จากเกณฑคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และประสบการณของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ังกรรมการ 2 

ทานท่ีครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง  ดังนี้  

1) นายชัย     โสภณพนิช กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2) ดร.ศิริ     การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ 

    กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร 

ท้ังนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ในระหวางการพิจารณาเรื่องดังกลาวขางตนของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนนั้น คุณชัย โสภณพนิช และ ดร.ศิริ การเจริญดี ซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสีย ไมไดอยูรวมประชุมดวย 

นอกจากนั้น เสนอใหแตงต้ัง นางสาวพจณี  คงคาลัย และนายทาเคชิ ฟูกูดะ เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน

กรรมการอีก 2 ทานท่ีครบกําหนดตามวาระ  และเพื่อประโยชนในการบริหารกิจการของบริษัท จึงเสนอใหแตงต้ัง นางคมคาย 

ธูสรานนท เปนกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ทําใหบริษัทมีจํานวนกรรมการเพิ่มขึ้นเปน 15 ทานจากเดิม 14 ทาน ท้ังน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาแลววากรรมการท่ีเสนอแตงต้ังท้ัง 5 ทาน ลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ 

มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนดไว อีกท้ัง ทานท่ีเสนอกลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี ดังไดแสดงประวัติและประสบการณ

ทํางานของกรรมการท่ีไดเสนอแตงต้ังไวในหนังสือเชิญประชุมแลว 

ประธานฯ ช้ีแจงท่ีประชุมวา สําหรับวาระการแตงต้ังกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุม ท้ังในกรณีท่ีผูถือหุนลงคะแนน

เสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง  
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 (9/13) 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงปรากฏวา ไมมีคําถาม จึงเสนอท่ี

ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการ  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตงต้ังนายชัย  โสภณพนิช  

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
- เห็นดวย 1,033,359,630 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9987 

- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

- งดออกเสียง 13,149 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0013 

รวมจํานวนผูออกเสียง 1,033,372,779 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตงต้ังดร.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  

รวมจํานวนผูออกเสียง 1,033,370,279 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตงต้ัง  

นางสาวพจณี คงคาลัย เปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

- เห็นดวย 1,033,151,830 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9789 

- ไมเห็นดวย 214,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0207 

- งดออกเสียง 4,149 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0004 

    รวมจํานวนผูออกเสียง 1,033,370,279 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตงต้ังนายทาเคชิ ฟูกูดะ 

เปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
- เห็นดวย 1,033,344,930 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9975  

- ไมเห็นดวย 200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000  

- งดออกเสียง 25,649 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0025  

รวมจํานวนผูออกเสียง 1,033,370,779 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000  
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 (10/13) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแตงต้ัง 

นางคมคาย ธูสรานนทเปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
- เห็นดวย 1,033,182,130 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9818 

- ไมเห็นดวย 179,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0174 

- งดออกเสียง 8,649 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0008 

รวมจํานวนผูออกเสียง 1,033,370,079 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 

ประธานฯ มอบหมายให ดร.ศิริ  การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูเสนอตอท่ี

ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แถลงวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 90 และขอบังคับของบริษัท ขอ 44 กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการนั้น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากล่ันกรองคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย โดยพิจารณา

จากความรูความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และ

การเติบโตทางผลกําไรของบริษัท โดยกรรมการไดรับคาตอบแทนเปนคาเบ้ียประชุมในอัตรา 40,000 บาทตอครั้ง ประธาน

กรรมการแตละคณะไดรับในอัตรา 2 เทา และเงินบําเหน็จซ่ึงเปนไปตามผลการดําเนินกิจการของบริษัท ท้ังนี้ กรรมการท่ีเปน

ผูบริหารของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอท่ีประชุม 

สามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 ภายในวงเงินไมเกิน 14 ลานบาท ซ่ึงเทากับจํานวนคาตอบแทน 

กรรมการท่ีไดรับอนุมัติสําหรับป 2555 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงปรากฏวา ไมมีคําถาม จึงเสนอท่ี

ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 ภายในวงเงินไมเกิน 14 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

- เห็นดวย 1,034,350,460 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9968 

- ไมเห็นดวย 200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

- งดออกเสียง 33,349 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0032 

รวมจํานวนผูออกเสียง 1,034,384,009 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายใหนายสุนทร อรุณานนทชัย ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูเสนอตอท่ีประชุม เพื่อพิจารณา

อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  

ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาววา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ซ่ึงมี

ประสบการณและมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ อีกท้ังท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 (11/13) 

(1) นางสาวสมใจ       คุณปสุต      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 และ/หรือ 

(2) นางสาวรัชดา       ยงสวัสด์ิวาณิชย     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4951 และ/หรือ 

(3) นางรัตนา             จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 

โดยใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

และเสนอเพื่ออนุมติคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 เปนเงิน 1,537,000 บาท ซ่ึงเทากับจํานวนคาตอบแทนท่ีไดรับ

อนุมัติสําหรับป 2555 ท้ังนี้ ไมรวมคาธรรมเนียมการสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความส่ียง มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

คาสอบบัญชี 

2556 

1,537,000 

2555 

1,537,000 

     คาตรวจสอบงบการเงินสําหรับป 962,500 962,500 

     คาสอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 484,500 484,500 

     คาสอบทานและประเมินระบบการควบคุม 90,000 90,000 

จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงปรากฏวา ไมมีคําถาม  

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมโดยเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี 

จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้ 

  (1) นางสาวสมใจ       คุณปสุต      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4499 และ/หรือ 

(2) นางสาวรัชดา       ยงสวัสด์ิวาณิชย     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4951 และ/หรือ 

(3) นางรัตนา             จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3734 

โดยใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัท และมีมติอนุมติคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 เปนเงิน 1,537,000 บาท  ดวยคะแนนเสียง

ดังนี้ 

 

- เห็นดวย 1,034,360,209 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9974 

- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

- งดออกเสียง 27,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0026 

รวมจํานวนผูออกเสียง 1,034,387,209 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูถือหุนไดสอบถามและเสนอแนะ

เรื่องตางๆ ดังนี้ 

คําถาม:  ในการคัดเลือกบริษัทผูสอบบัญชีของบริษัท ไดมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทอ่ืนหรือไม 

คําตอบ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงวา การลงบัญชีทางธุรกิจประกันชีวิตมีลักษณะเฉพาะตัว จําเปนตอง

ใชผูสอบบัญชีท่ีมีความรูความเขาใจเฉพาะดานซ่ึงท่ีผานมาผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด 

ยัง จํากัด สามารถทําหนาท่ีไดดีมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการพิจารณาขอมูลในอุตสาหกรรม

เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย ท้ังนี้ บริษัไดปรับเปล่ียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตทุกๆ 5 ป 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 (12/13) 

คําถาม: บริษัทมีชองทางการขายทาง Telemarketing และกรมธรรมผูสูงอายุหรือไม 

คําตอบ: กรรมการผูจัดการใหญ กลาววา ชองทางการขายตรงนั้นท่ีผานมาบริษัทมีเพียงการขายผานสินเช่ือบัตร

เครดิต และการคุมครองบัญชีเงินฝาก ในอนาคตอันใกลนี้บริษัทมีแผนท่ีจะทําการขายตรงผานชองทางอ่ืนๆ 

เพิ่มขึ้น 

 

คําถาม: สัดสวนการลงทนในหุนสามัญในอนาคตจะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงกวา 7% หรือไม 

คําตอบ:  กรรมการผูจัดการใหญ กลาววา ในปจจุบันบริษัทมีนโยบายลงทุนในหุนสามัญไมเกิน 10% ของสินทรัพย 

ลงทุน 

 

คําถาม: การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) สงผลอยางไรกับบริษัท 

คําตอบ:  ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา ใน 4- 5 ป แรก การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คาดวาจะไมมีผลกระทบกับ 

บริษัทมากนัก 

 

คําถาม:  สัดสวนของเบ้ียแตละชองทางของบริษัทเปนอยางไร 

คําตอบ:  กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงวา ในป 2555 บริษัทมีเบ้ียรับปแรกชองทางธนาคาร 79% ชองทางตัวแทน  

18% และชองทางอ่ืนๆ 3% สําหรับเบ้ียรับรวมของชองทางธนาคาร 62% ชองทางตัวแทน 35% และ 

ชองทางอ่ืนๆ 3%  

 

คําถาม: การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียมีผลกระทบอยางไร 

คําตอบ:  กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงวา บริษัท สํานักงาน เอินรส แอนด ยัง จํากัด ซ่ึงเปนท่ีปรึกษาในการประเมิน 

มูลคาธุรกิจไดวิเคราะหวา ดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป 0.25% จะทําให Value of inforce Business  

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ประมาณ 12% 

 

คําถาม:  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชีเปน Deferred tax accounting จะมีผลตอกําไรสุทธิของ 

บริษัทในป 2556 อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 และคาดวาอัตราภาษีท่ีบริษัทตองจายจะเปนเทาใด

ในป 2556 

คําตอบ:  กรรมการผูจัดการใหญขอใหผูอํานวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงินเปนผูช้ีแจง ดังนี้  

ในป 2556 จะเปนปแรกท่ีบริษัทเริ่มใช Deferred tax accounting  ซ่ึงตองมีการปรับปรุงงบการเงินของป 

2555 เพื่อใหเปนฐานเดียวกัน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบแลวอัตราภาษีจะไมแตกตางมาก อยางไรก็ตามป 2556 

อัตราภาษีของทางการไดปรับลดลงเหลือ 20% แตเนื่องจากบริษัทไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากรายได

เงินปนผล จึงคาดวา อัตราภาษีของบริษัทในปนี้จะตํ่ากวาอัตราภาษีของทางการเล็กนอย 

 

คําถาม: กฎระเบียบดานการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให

บริษัทลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน อยางไร 

คําตอบ:  กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงวา บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไดไมจํากัดจํานวน แต 

สําหรับสินทรัพยเส่ียงอ่ืนๆ เชน หุนสามัญ ลงทุนไดไมเกิน 20%  หุนกูไมเกิน 20% กองทุนรวมไมเกิน  

20% อยางไรก็ตาม เมื่อรวมการลงทุนท้ัง 3 ประเภทแลว ตองไมเกิน 40% 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 (13/13) 

อนึ่ง ระหวางการประชุมมีผูถือหุนลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง

เพิ่มขึ้นเปน 149 ราย และผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ 309 ราย รวมท้ังหมดเพิ่มขึ้นเปน 458 ราย นับจํานวนหุนท้ังหมด 

1,034,389,209 หุน คิดเปนรอยละ 85.6708 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 

ไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนใหท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีสละเวลามารวมประชุม และปด

การประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 

 

 

 

                                             

                           (นายเชิดชู  โสภณพนิช)         (นายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล) 

                               ประธานกรรมการ                           เลขานุการบริษัท 
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 ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 (1/8) 

 

ประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ชื่อ - นามสกุล   นายสุนทร  อรุณานนทชัย   

 

อายุ     72   ป  สัญชาติ  ไทย  

  

ประเภทกรรมการท่ีขอแตงต้ัง กรรมการอิสระ  

(หลักเกณฑการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 4) 

 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 38 ป 

 

การศึกษา  

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปริญญาโท       MBA-University of Arkansas, USA 

ปริญญาตรี       Southern Arkansas University, USA 

วุฒิบัตร           หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ปรอ 366 

วุฒิบัตร            หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 5 สถาบันพระปกเกลา 

วุฒิบัตร     หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 6 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

พ.ศ. 2551 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนท่ี 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 ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด  

พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซีพีแลนด จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2528 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 (2/8) 

การเขารวมประชุมในป 2556 - คณะกรรมการบริษัท 5/6 

    - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 

 

การถือหุนในบริษัท  428,000  หุน (ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน วันท่ี 27 ธันวาคม  2556) 

    คิดเปนรอยละ 0. 035  ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 

- กิจการอื่นท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 1 แหง 

1. กรรมการ          บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 

 

- กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 4  แหง 

1. รองประธานกรรมการ  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 

2. ประธานกรรมการ       บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 

3. กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ซีพีแลนด จํากัด (มหาชน) 

4. ประธานกรรมการ       บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไมมี -  
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 ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 (3/8) 

 

ประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ชื่อ - นามสกุล   นางประไพวรรณ  ลิมทรง  

 

อายุ     46  ป  สัญชาติ  ไทย 

  

ประเภทกรรมการท่ีขอแตงต้ัง กรรมการ (หลักเกณฑการสรรหากรรมการ ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 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) รุนท่ี 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 6/6 

 

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

    คิดเปนรอยละ 0.218  ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 

- กิจการอื่นท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 

- กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 3 แหง 

1. กรรมการ    บริษัท กรีนสปอต จํากัด 

2. กรรมการ    บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากัด 

3. กรรมการ    บริษัท อโศกกมลวรรณ จํากัด 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไมมี -  
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 (4/8) 

 

ประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ชื่อ - นามสกุล   นายโชน  โสภณพนิช 

 

อายุ     40  ป  สัญชาติ  ไทย  

  

ประเภทกรรมการท่ีขอแตงต้ัง กรรมการ (หลักเกณฑการสรรหากรรมการ ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 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) รุนท่ี 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 ลิฟว่ิง จํากัด 

 

การเขารวมประชุมในป 2556 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 

    - คณะกรรมการบริหาร    12/12 

    - คณะกรรมการลงทุน      4/4 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 (5/8) 

การถือหุนในบริษัท  80,900  หุน (ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน วันท่ี 27 ธันวาคม  2556) 

    คิดเปนรอยละ 0.007ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 

- กิจการอื่นท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 

- กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 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 ลิฟว่ิง จํากัด 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไมมี -  
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 (6/8) 

 

ประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ชื่อ - นามสกุล   รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค  ทวีแสงสกุลไทย 

 

อายุ     62  ป  สัญชาติ  ไทย  

  

ประเภทกรรมการท่ีขอแตงต้ัง กรรมการอิสระ  

(หลักเกณฑการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 4) 

 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการครั้งแรก 

 

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 

- กิจการอื่นท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 

- กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 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) 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไมมี -  
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ประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ชื่อ - นามสกุล   นายประพันธ  อัศวอารี 

 

อายุ     57  ป  สัญชาติ  ไทย  

  

ประเภทกรรมการท่ีขอแตงต้ัง กรรมการอิสระ  

    (หลักเกณฑการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 4) 

   

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการครั้งแรก 

 

การศึกษา    

ปริญญาตรี    สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

พ.ศ.2551  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนท่ี 101/2551 

พ.ศ.2550  หลักสูตร Audit Certification Program (ACP) รุนท่ี 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 ยูทีลิต้ีส จํากัด   
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พ.ศ. 2550 - ก.พ. 2555 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง, 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 

- กิจการอื่นท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

 

- กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 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. 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไมมี -  



 

- 31 - 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 4 (1/2) 

       

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 

 

หลักเกณฑการสรรหาคณะกรรมการ 

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลผูท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุติซ่ึงมี

ประสบการณจากหลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยะธรรม มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร มีวุฒิภาวะและความเปนมืออาชีพ 

สามารถอุทิศเวลาใหกับงานของบริษทอยางเพียงพอ 

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการบริษัท แตงต้ังใหกรรมการจํานวนหนึ่งเปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระ โดยมีสัดสวน 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด และมี 1 ทานท่ีมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานบัญชี และ/หรือการเงินเปนอยางดีและเปน

ผูท่ีมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท แตงต้ังใหกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร โดยมีหนาท่ีในการบริหารกิจการของบริษัทตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการโดยตําแหนง และใหคณะกรรมการบริหารแตงต้ังพนักงาน

ตําแหนงผูบริหาร จํานวน 1 คน ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท แตงต้ังใหกรรมการจํานวนหนึ่งและผูบริหารระดับสูงเปนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และแตงต้ัง

ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดูแลงานดานบริหารความเส่ียงเปนเลขานุการ เพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงโดยรวม ให

เปนไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑดานการบริหารความเส่ียงตามท่ีบริษัทและหนวยงานกํากับดูแลของภาครัฐกําหนด  

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท แตงต้ังใหกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทน โดยแตงต้ังกรรมการ

อิสระ 1 ทาน เปนประธานกรรมการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

ในการดํารงตําแหนง และพิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบการจายคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงท่ีสูงกวา 

หรือเทียบเทารองผูจัดการใหญ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาเพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือ นําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงต้ังตามแตกรณี ตามขอบังคับบริษัท 

การสรรหาคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัท แตงต้ังใหกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยแตงต้ังกรรมการอิสระ 1 ทาน 

เปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลกิจการใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได สรางความเช่ือมั่นและความมั่นใจแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีใหสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน 

คณะกรรมการบริษัท แตงต้ังใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเปนคณะกรรมการการลงทุนไมนอยกวาสามคน ผูซ่ึงมีความรู

ความเช่ียวชาญและประสบการณเปนเวลาไมนอยกวาสามปเก่ียวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเส่ียง หรือการ

วิเคราะหหลักทรัพย เพื่อทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการลงทุนของบริษัท โดยใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทไดกําหนดนิยาม "กรรมการอิสระ"  ใหสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย  และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2552 เรื่อง การ

ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (ฉบับท่ี 2)  ดังนี้ 

1.  มีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท แตตองไมนอยกวา 3 คน   

2.  กรรมการอิสระแตละคนตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)   ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม    

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ดวย 

 (2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือ ผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ ผูถือหุนรายใหญ เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(3)  ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา          

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(4)   ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน

หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(5)   ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(6)   ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ

ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(7)   ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึง

เปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8)   ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

(9)   ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมสามัญผูถือหุน 

 

หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ 

 

ขอ 21. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 (หา) คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

ขอ 22. กรรมการไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 

ขอ 23. การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

23.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือ 

           คราวละหลายคนรวมกันเปนคณะ ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร  แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุน 

ตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีอยูท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใด หรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 

23.3      การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธาน      

ท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 24. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบง

ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสัดสวนหนึ่งในสาม 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใด

จะออก สวนปหลังตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระในขอนี้ อาจไดรับเลือกต้ังกลับมาเปนกรรมการใหมได 

ขอ 25. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

25.1 ตาย 

25.2 ลาออก 

25.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535   

25.4 ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ตามขอ 28 

25.5 ศาลมีคําส่ังใหออก 

ขอ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหแกนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

ขอ 27. ภายใตขอบังคับ ขอ 28 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให

คณะกรรมการเลือกบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปน

กรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ี

ยังเหลืออยู 

บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของ

กรรมการท่ีตนแทน 
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ขอ 28. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 29. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

ขอ 30. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการ

ดวยก็ได รองประธานกรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการ ซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะ

เปนองคประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดถามีรองประธานกรรมการ

ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซ่ึง

มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  เวนแตกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียง

ในเรื่องนั้น  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

ขอ 32.   ประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจเรียกประชุม หรือส่ังใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการไดในการเรียกประชุม

คณะกรรมการใหประธานกรรมการหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอน

การประชุม  เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและ

กําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

ขอ 33. คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู

ถือหุน 

  ใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง

แทนคณะกรรมการก็ได 

ขอ 34. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน  และ

เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

ขอ 35. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับบริษัทหรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้น

หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ขอ 36. คณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง ณ ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา  

หรือจังหวัดใกลเคียง 

ขอ 37.  คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาท่ี

ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหกรรมการผูจัดการเปนกรรมการบริหารโดย

ตําแหนง 

  ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีคณะ

กรรมการบริหารเห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริหารก็ได รอง

ประธานกรรมการบริหารมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการบริหารมอบหมาย 
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กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนด แตท้ังนี้ไม

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูนั้นในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอ่ืนตามขอบังคับนี้

ในฐานะกรรมการ 

ขอ 38.   ใหประธานกรรมการบริหารเปนประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการบริหารเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีไมมีรอง

ประธานกรรมการบริหารหรือมีแตไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก

กรรมการซ่ึงมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนาท่ีดังท่ีกําหนดไว จะตอง

ประกอบดวยกรรมการบริหารไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการบริหารท้ังหมด จึงถือวาครบเปนองคประชุม 

  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะตองไดรับการออก

เสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนเสียงท่ีเปนองคประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียง

หนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

  กรรมการบริหารผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

ขอ 39.   คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่ง ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหมีจํานวน  คุณสมบัติ  หนาท่ี

ความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได 

  ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ   

  กรรมการตรวจสอบมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนด แตท้ังนี้ไม

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผูนั้นในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอ่ืนตามขอบังคับ

นี้ในฐานะกรรมการ 

ขอ 40.   ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนประธานท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม

อยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการซ่ึงมาประชุมคนหนึ่งเปน

ประธานในท่ีประชุม 

  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะตองไดรับ

การออกเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนเสียงท่ีเปนองคประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น กรรมการหนึ่งคนมี

เสียงหนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด  

ขอ 41. ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดต้ังสํานักงานสาขา  หรือเลิกสํานักงานสาขาของบริษัทได 

ขอ 42. อํานาจกรรมการท่ีจะทํานิติกรรมผูกพันบริษัท  คือ  กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกัน 

ขอ 43. คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท 

และ/หรือการทํานิติกรรมตางๆ แทนบริษัท พรอมท้ังกําหนดเงื่อนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทของกรรมการ

ดังกลาวได 

ขอ 44. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนใน

ลักษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมผูถือหุนอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปน

หลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  และ

นอกจากนั้นอาจใหไดรับเบ้ียเล้ียง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางบริษัทซ่ึงไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการใน

อันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางบริษัท       
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หมวดท่ี 5  การประชุมผูถือหุน 

 

 

ขอ 45. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนับแตวันส้ินสุดของ

รอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ  เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควรหรือผูถือหุน 

รวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 (ย่ีสิบ

หา) คน ซ่ึงหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไว

ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวยในกรณีเชนนี้คณะกรรมการ ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับ

แตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 46. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานท่ี  วัน  เวลา  ระเบียบวาระการ

ประชุม  และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม  พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน

ทราบไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วันกอนวันประชุม  และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 (สาม) 

วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 (สาม) วัน 

ขอ 47. ในการประชุมผูถือหุน  ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุมไมนอยกวา 25 (ย่ีสิบหา) คน  

หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุน

ท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด  เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงเขา

มารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการ

ประชุมเปนอันระงับไป  ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการประชุมเพราะผูถือหุนเปนผูรองขอใหนัดประชุมใหมและ

ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน  กอนวันประชุม  ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวา

จะตองครบองคประชุม 

ขอ  48. ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได  ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการ  หรือมีแตไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน  ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถืออยูโดยถือวา หุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย  เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน  รองขอและท่ีประชุมลงมติ

ใหลงคะแนนเสียงลับก็ใหลงคะแนนลับ  สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุม

กําหนด 

ขอ 49. มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

49.1 ในกรณีปกติ  ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี 

คะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึง่เปนเสียงช้ีขาด 

49.2 ในกรณีดังตอไปนี้  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ      

  ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(�) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท       
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(�) การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ  การ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน  โดยมีวัตถุประสงคจะ

แบงกําไรขาดทุนกัน 

(�) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 

(	) การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุนกู  หรือหุนกูชนิดแปรสภาพเปนหุนสามัญได การออกหุนบุริมสิทธิ  

หรือหุนบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเปนหุนสามัญได  การออกหลักทรัพยชนิดอ่ืนตามบทบัญญัติของ

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนทุกชนิด 

(
) การควบ  หรือเลิกบริษัท 

ขอ 50. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

50.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ี 

            ผานมา 

50.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล  และบัญชีกําไรขาดทุน 

50.3 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

50.4 เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

50.5 เลือกต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

50.6 กิจการอ่ืนๆ 

 

นโยบายการจายเงินปนผล  

 บริษัทกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

แตจะตองไมมีขาดทุนสะสมในสวนของผูถือหุน ท้ังนี้ การจายเงินปนผลของบริษัท จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
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เง่ือนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ 

และการออกเสียงลงคะแนน 

 

1.  การมอบฉันทะ 

 กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉันทะให

กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทนก็ได โดยบริษัทได

จัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. หรือแบบ ค. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว (ส่ิงท่ีสงมา

ดวย 8)  

 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ

ฝากและดูแลหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือ

หุนนอกจากนั้นสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น โดยบริษัทไดจัดสง

หนังสือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือสามารถ Download ไดท่ี 

Website : www.bangkoklife.com  

1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ 

1.1 ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน    

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

1.2 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบ

ฉันทะใหถูกตองครบถวน 

1.3 ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนตอเจาหนาท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบ

ฉันทะจะเขาประชุม 

1.4 ผูถือหุนท่ัวไปใหใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น 

2. การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ 

ผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยระบุช่ือและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ คือ ดร.ศิริ การเจริญดี  

ตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร 

อายุ 65 ป  อยูบานเลขท่ี  44/2 หมูท่ี 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

10160 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ ใสซอง

บริการไปรษณียธุรกิจ ตอบรับ และปดผนึกสงทางไปรษณีย โดยไมตองผนึกตราไปรษณียากร มายัง 

 

   เลขานุการบริษัท  

   บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  

   เลขท่ี 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว  ถนนพระราม 9  

   แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  

   กรุงเทพมหานคร 10310    
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กอนวันประชุมสามัญผูถือหุน หรือนํามามอบตอกรรมการ หรือบุคคลท่ีกรรมการแตงต้ังกอนเริ่มการประชุม       

เพื่อบริษัทจะสามารถดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป 

 

2.  การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม 

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองของเอกสารสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน และเปดรับ

ลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมช้ัน 7 สํานักงานใหญ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจัด

ประชุมท่ีไดแนบมาพรอมนี้ (ส่ิงท่ีสงมาดวย 9)   

 ผูเขาประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 

 

1. ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูถือหุน

และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ

หรือช่ือสกุลใหย่ืนหลักฐานประกอบดวย 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

1. หนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีสงมาดวย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซ่ึงกรอกขอความถูกตอง

ครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

2. สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1  ขางตน

และผูมอบฉันทะไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3. เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

 

2. ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

1. เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

2. สําเนาภาพถายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซ่ึงเปนผูเขาประชุมมีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน  

2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

1. หนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีสงมาดวย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซ่ึงกรอกขอความถูกตองครบถวน 

และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ  พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท  

2. สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง  โดย

ผูแทนนิติบุคคล  และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

3. เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
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3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 

ใหเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซ่ึงมิไดมี

สัญชาติไทย หรือซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 

3.1 หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารท่ีออกโดยสวนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น 

ต้ังอยูหรือโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ท้ังนี้ จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผูมี

อํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ  รวมถึงท่ีต้ัง

สํานักงานใหญ 

3.2 เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาไทยจะตองจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพรอมดวย และใหผูแทน

นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

  

3.  การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานท่ีประชุมจะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบกอนเขาสูวาระ

การประชุม 

 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

1.1 การออกเสียงลงคะแนนใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง เวนแตกฎหมายจะกําหนดเปนอยางอ่ืน ถาคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานมีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหนึ่งตางหาก  

1.2 การออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกเสียงได หรือไมสามารถออกเสียงลงคะแนนบางสวนได 

1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรืองด

ออกเสียง โปรดยกมือขึ้น 

1.4 ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความประสงคของผูถือหุนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนําการออกเสียง

ลงคะแนนตามท่ี ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนา ในขณะท่ี

ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว 

 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

2.1 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุม และของ 

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทบันทึกไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียน

เขาประชุม ท่ีออกเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุนท้ังหมดของผูท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 

2.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกต้ังกรรมการจะบันทึกท้ังคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย 

และงดออกสียง 

2.3 ประธาน จะแจงใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนน

ในแตละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และคิดเปน

สัดสวนรอยละเทาใด 
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รายชื่อกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

 

ชื่อ - นามสกุล  ดร.ศิริ  การเจริญดี อายุ     65  ป   สัญชาติ     ไทย  

 

ท่ีอยู   เลขท่ี  44/2 หมูท่ี 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท    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 รุนท่ี 5/2550 

พ.ศ. 2548  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 6/2548 

พ.ศ. 2548  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนท่ี 60/2548 

พ.ศ. 2546  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 4/2546 

พ.ศ. 2535  หลักสูตร Advanced Management Program, รุนท่ี 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 คณะกรรมการกํากับการบริหารความเส่ียง, ธนาคารแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ   

   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) 

 

 



 

- 42 - 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 7 (2/2) 

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 คอรปอเรช่ัน 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 4/4 

    - คณะกรรมการลงทุน    3/4 

 

การมีสวนไดเสียในระเบียบวาระการประชุม      วาระท่ี 6  
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 8 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมอบฉันทะ 

 

 หากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัท โดยขอมูลกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมาดวย 7 หรือ แตงต้ังบุคคลอ่ืนใหเขารวมประชุม และออกเสียงในท่ี

ประชุมแทน โดยผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้ 

 

1. แบบ ก. (เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป) 

2. แบบ ข. (เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

3. แบบ ค. (เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป) 

 

       เขียนท่ี....................................................................... 

       วันท่ี ........... เดือน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขาพเจา.......................................................... สัญชาติ............................ อยูบานเลขท่ี................... 

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

  (2) เปนผูถือหุนของบริษัท   กรุงเทพประกันชีวิต   จํากัด   (มหาชน)   

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม............................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................เสียง  ดังนี้ 

  หุนสามัญ............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................เสียง 

       หุนบุริมสิทธิ.........................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ................................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให     

       (1) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขท่ี........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ 

             (2) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขท่ี........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ 

              (3) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขท่ี........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมช้ัน 7 สํานักงานใหญ บริษัท 

กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

  ลงช่ือ ..........................……............................... ผูมอบฉันทะ 

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

 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

 

หมายเหตุ  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง 

 

อากร
แสตมป   

 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

(เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

       

       เขียนท่ี....................................................................... 

       วันท่ี ........... เดือน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขาพเจา.......................................................... สัญชาติ............................ อยูบานเลขท่ี................... 

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

  (2) เปนผูถือหุนของบริษัท   กรุงเทพประกันชีวิต   จํากัด   (มหาชน)   

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม............................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................เสียง  ดังนี้ 

  หุนสามัญ............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................เสียง 

       หุนบุริมสิทธิ.........................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ................................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให     

       (1) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขท่ี........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ 

             (2) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขท่ี........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ 

              (3) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขท่ี........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุมช้ัน 7 สํานักงานใหญ บริษัท 

กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง  

 

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2556 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

� (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  

 

 

อากร
แสตมป   
20 บาท 
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หนา 2 ของจํานวน  4 หนา 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2556 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ  

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        �  การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

                � การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

   ช่ือกรรมการ   นายสุนทร อรุณานนทชัย 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ   นางประไพวรรณ ลิมทรง 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ   นายโชน โสภณพนิช 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

      ช่ือกรรมการ    รศ.ดร.ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ   นายประพันธ อัศวอารี 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2557 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 
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หนา 3 ของจํานวน  4 หนา 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

  (6)  ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

  ลงช่ือ ..........................……............................... ผูมอบฉันทะ 

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

 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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หนา 4 ของจํานวน  4 หนา 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2557ในวันพุธท่ี 30 เมษายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมช้ัน 7 สํานักงานใหญ  บริษัท กรุงเทพประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือ

จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย     

 

วาระท่ี.........................เรื่อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  

วาระท่ี.........................เรื่อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี.........................เรื่อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี.........................เรื่อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี.........................เรื่อง     เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

(เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

 

เขียนท่ี....................................................................... 

       วันท่ี ........... เดือน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขาพเจา.......................................................... สัญชาติ............................ อยูบานเลขท่ี................... 

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

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.......................................................................... 

ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท   กรุงเทพประกันชีวิต   จํากัด   (มหาชน)   

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม............................ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................เสียง  ดังนี้ 

  หุนสามัญ............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................เสียง 

       หุนบุริมสิทธิ.........................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ................................................เสียง 

 (2) ขอมอบฉันทะให     

       (1) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขท่ี........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ 

      (2) ................................................................................ อายุ ...................ป อยูบานเลขท่ี........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย........... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันพุธท่ี 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.  หองประชุมช้ัน 7 สํานักงานใหญ บริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 (3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

� มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

� มอบฉันทะบางสวน คือ 

   �  หุนสามัญ.……………………..…..หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.........................เสียง 

   �  หุนบุริมสิทธิ ……………....…..…หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได......................... เสียง 

          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด ............................................... เสียง 

 

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2556 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

อากร
แสตมป   

20 บาท 
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หนา 2  ของจํานวน  4 หนา 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2556 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ  

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        �  การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

               � การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

   ช่ือกรรมการ   นายสุนทร อรุณานนทชัย 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ   นางประไพวรรณ ลิมทรง 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ   นายโชน โสภณพนิช 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

      ช่ือกรรมการ    รศ.ดร.ดํารงค ทวีแสงสกุลไทย 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ   นายประพันธ อัศวอารี 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

าระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2557 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 
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หนา 3  ของจํานวน  4 หนา 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้  ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6)  ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

  ลงช่ือ ..........................……............................... ผูมอบฉันทะ 

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

 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผูรับมอบฉันทะ 

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

 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัส

โตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทานั้น 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1)   หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 (2)   หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
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หนา 4  ของจํานวน  4 หนา 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2557ในวันพุธท่ี 30 เมษายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมช้ัน 7 สํานักงานใหญ  บริษัท กรุงเทพประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือ

จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย     

 

วาระท่ี.........................เรื่อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  

วาระท่ี.........................เรื่อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี.........................เรื่อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี.........................เรื่อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

� (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี.........................เรื่อง     เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................   

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  

   �   เห็นดวย  �  ไมเห็นดวย  �  งดออกเสียง 
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