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ที(  BLA.F1S 3/2563 
 
       23 มีนาคม 2563 
 
เรื(อง   ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 
 
เรียน   ท่านผู้ ถือหุ้น 
 
สิ(งที(ส่งมาด้วย   1.    สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 
  2.    รายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบรหสั QR Code และแบบลงทะเบียน 
 3.    ข้อมลูกรรมการที(ได้รับการเสนอชื(อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
  4.    หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ 
 5.    ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที(เกี(ยวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 6.    เงื(อนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 7.    ข้อมลูกรรมการอิสระที(เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563  
 8.    หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
 9.    มาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดเชื @อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท 
 10.  แผนที(สถานที(จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 11.  ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั @งที( 1/2563 เมื(อวนัที( 26 กุมภาพนัธ์ 2563   
มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ในวันจันทร์ที!  27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั +น 7 

สํานักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขที( 23/115-121 รอยลัซิตี @อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื(อพิจารณาเรื(องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี @ 
 
วาระที! 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึ(งจดัขึ @นเมื(อวนัศุกร์ที( 26 
เมษายน 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ(งได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พร้อมทั @งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.bangkoklife.com) โดยมีสําเนารายงานการประชุม ปรากฏ
ตามสิ(งที(ส่งมาด้วย 1  

ความเหน็คณะกรรมการ:  ได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุไว้อย่างถกูต้อง เห็นสมควรเสนอที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562   

การลงมติ:  วาระนี @ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที(มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที! 2 รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลี(ยนแปลงที(สําคญัซึ(งเกิดขึ @นในรอบปี 2562 โดย
มีรายละเอียดตามรายงานประจําปี 2562 ปรากฏตามสิ(งที(ส่งมาด้วยข้อ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที(ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการดําเนินงาน และการ
เปลี(ยนแปลงที(สําคญัซึ(งเกิดขึ @นในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจําปี 2562  

การลงมติ:  วาระนี @ไม่ต้องลงมติจากผู้ ถือหุ้น เนื(องจากเป็นวาระเพื(อทราบ 
 

วาระที! 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปีสิ +นสุด ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื(อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ @นสดุรอบปีบญัชีของบริษัทที(ได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้วเสนอต่อที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื(อพิจารณาอนมุตัิ  

ความเหน็คณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปีสิ @นสดุ ณ วนัที( 
31 ธันวาคม 2562 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่าน
การตวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด แล้ว โดยสรุป
สาระสําคญัได้ดงันี @ 

สรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบ                                                                                                                                 
                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

 
รายการ 

ปี 2562 ปี 2561 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ลงทนุ 323,805 323,787 314,047 314,066 

สินทรัพย์รวม 333,680 326,598 333,621 324,553 

หนี @สินจากสญัญาประกนัภยั 286,642 286,642 283,281 283,281 

หนี @สินรวม 289,420 289,407 286,070 286,057 

ส่วนของเจ้าของ 44,260 44,215 38,508 38,496 

เบี @ยประกนัภยัที(ถือเป็นรายได้สทุธิ 

จากการประกนัภยัต่อ 

34,308 34,308 39,554 39,554 

รายได้จากการลงทนุ 12,632 12,632 12,255 12,202 

กําไรสทุธิ 4,384 4,384 4,960 4,926 

กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2.57 2.57 2.91 2.89 
 

ทั @งนี @ โดยมีรายละเอียดตามที(ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2562 ปรากฏตามสิ(งที(ส่งมาด้วย 2 

การลงมติ:  วาระนี @ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที(มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที! 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบญัญัติมหาชนจํากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 56 กําหนดให้บริษัทต้อง

จดัสรรกําไรสทุธิประจําปี ไว้เป็นทนุสํารองจนกว่าจะมีทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทั @งนี @บริษัทมี
ทนุสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วจึงไม่จําเป็นต้องตั @งสํารองตามกฎหมายเพิ(มเติมในปี 2562 นี @  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้อง
ไม่มียอดขาดทนุสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 
2562 บริษัทมีกําไรสทุธิทั @งสิ @นจํานวน 4,386 ล้านบาท หรือ 2.57 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรกําไรเป็นเงิน 
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั @งหมดประมาณ 1,109 ล้านบาท ซึ(งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตั @งแต่วนัที( 1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท 
รวมเป็นเงิน 546 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลสําหรับปี 2562 อีกในอตัราหุ้นละ 0.33 บาท การจ่ายเงินปันผลในครั @งนี @
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื(อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
เงินปันผลดงักล่าวต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นในที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ทั @งนี @ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทประกัน
ชีวิตต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัด้วย 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที(ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2562 ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 1,109 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล    
ร้อยละ 25.32 ของกําไรสทุธิ ซึ(งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลสําหรับปี 2562 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงิน 546 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลงวดครึ(งปีหลงัของปี 
2562  อีกในอตัราหุ้นละ 0.33 บาท หรือจํานวน 563 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกําไรสะสม ซึ(งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 23 
  

ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 4,384 4,926 
2. กําไรต่อหุ้น (บาท: หุ้น) 2.57 2.89 
3. จํานวนหุ้น ณ วนัที( 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น) 1,708 1,708 
4. เงินปันผล (บาท: หุ้น) 0.65 0.72 
     - เงินปันผลระหว่างกาล 0.32 0.32 
     - เงินปันผลงวดสดุท้าย 0.33 0.40 
5. รวมเป็นเงินจา่ยปันผลทั @งสิ @น (ล้านบาท) 1,109 1,228 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสทุธิ (ร้อยละ) 25.32 24.91 

 

ทั @งนี @ บริษัทกําหนดรายชื(อผู้ ถือหุ้นที(มีสิทธิรับเงนิปันผลงวดสดุท้าย (Record Date) ในวนัองัคารที( 12 พฤษภาคม 2563 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะกระทําได้ เมื(อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั  และบริษัทจะกําหนดวนัจ่ายเงินปันผลภายหลงั 

การลงมติ:  วาระนี @ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที(มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที! 5 พิจารณาแต่งตั +งกรรมการ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบญัญัติมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 กําหนดให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 หรือจํานวนที(ใกล้ที(สดุกบัสดัส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั @งหมดในการประชุม
สามญัประจําปีทกุครั @ง โดยในปีนี @มีกรรมการที(ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 5 ท่าน คือ  

 

1) คณุสนุทร อรุณานนท์ชยั  กรรมการอิสระ 
2) รศ.ดํารงค์ ทวีแสงสกลุไทย กรรมการอิสระ 
3) คณุประพนัธ์ อศัวอารี  กรรมการอิสระ 
4) คณุประไพวรรณ ลิมทรง  กรรมการ 
5) คณุชลลดา โสภณพนิช  กรรมการ 

 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื(อบุคคล เพื(อรับการพิจารณาแต่งตั @งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
และแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตั @งแต่วนัที( 1 ตุลาคม -  31 ธันวาคม 2562 
แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอชื(อบคุคลเพื(อรับการพิจารณาแต่งตั @งเป็นกรรมการ   
 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
ดําเนินการสรรหา โดยคัดเลือกจากผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี(ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล อีกทั @งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเห็นว่ากรรมการที(ครบวาระมีความรู้
ความสามารถที(เหมาะสม และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที(ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็น
อย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตั @งกรรมการที(ออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ(ง ได้แก่ นายสนุทร อรุณานนท์ชยั นายประพนัธ์ อศัวอารี  นางประไพวรรณ ลิมทรง และนางสาว
ชลลดา โสภณพนิช และเห็นสมควรเสนอที(ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั @ง นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ์ เป็น
กรรมการอิสระ 

 

ข้อมูลของกรรมการที(ได้รับการเสนอชื(อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสิ(งที(ส่งมาด้วย 3 และหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ(งที(ส่งมาด้วย 4  

 

ความเหน็คณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที(ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั(นกรองบคุคลที(ได้รับ
การคดัเลือกให้เป็นกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ(งเห็นว่ากรรมการทั @ง 5 
ท่านที(เสนอให้แต่งตั @งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที(หลากหลาย
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั @งกรรมการที(ออก
จากตําแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ(ง ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย นายประพันธ์      
อัศวอารี  นางประไพวรรณ ลิมทรง และนางสาวชลลดา โสภณพนิช และเห็นสมควรเสนอที(ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั @ง นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ์ เป็นกรรมการอิสระตามรายละเอียดข้างต้น 
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อนึ(ง สําหรับคณุสนุทร อรุณานนท์ชยั ซึ(งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั @น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความพร้อมทั @งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ ที(มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื(อถือของงบการเงินบริษัท และมีประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน 
รวมถึงในธุรกิจประกันชีวิต ซึ(งจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทเป็นอย่างมาก จึงเป็นผู้ ที(สามารถดํารงความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิหน้าที(กรรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที(เกี(ยวข้อง ทั @งนี @ กรรมการที(ได้รับการเสนอชื(อให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการทั @ง 5 ท่าน เป็นผู้ ที(มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที(เกี(ยวข้อง 
 

การลงมติ:  วาระนี @ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที(มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที! 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กําหนดให้ที(ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณากลั(นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที(และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2562 และ
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื(น และเห็นสมควรเสนอที(ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ(งเท่ากบั
ค่าตอบแทนที(ได้รับอนมุตัิสําหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี @  
 

1) ค่าเบี @ยประชมุในฐานะกรรมการบริษัท 
บริษัทจ่ายเบี @ยประชมุให้กบักรรมการบริษัททกุท่านเมื(อมีการประชมุในอตัรา 40,000 บาทต่อคน  
ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอตัรา 2 เท่า  

2) ค่าเบี @ยประชมุในฐานะคณะกรรมการชดุย่อย 
บริษัทจ่ายเบี @ยประชมุสําหรับกรรมการที(เข้าร่วมประชมุแต่ละครั @งในอตัรา 40,000 บาทต่อคน  
ประธานที(ประชมุได้รับค่าตอบแทนในอตัรา 2 เท่า   

3) ค่าบําเหน็จกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบําเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการให้คะแนนซึ(งพิจารณาจาก
ภาระหน้าที(ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที(ได้รับ
อนมุตัิจากที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี 

 

ทั @งนี @ในปี 2562 มีค่าตอบแทนกรรมการที(จ่ายจริงจาํนวน 14,880,000 บาท (สิบสี(ล้านแปดแสนแปดหมื(นบาทถ้วน) โดย
มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562  
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที(ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 
ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 

การลงมติ:  วาระนี @ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นที(มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที! 7     พิจารณาอนุมัติแต่งตั +งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 50 กําหนดให้พิจารณา
แต่งตั @งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีในการประชมุสามญัประจําปี  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีโดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชํานาญในวิชาชีพ ความเป็น
อิสระและเป็นกลางของผู้สอบบญัชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั @ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี 2563  
 

โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ(งต่อไปนี @ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที(ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั @งผู้สอบบญัชีและ
กําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี @ 

 

รายชื!อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที! ได้รับการแต่งตั +งเป็นปีที! 

1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 
3356 
6638 
7731 

4 
4 
4 
2 

2. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ         
3. ดร.สวุจัชยั เมฆะอํานวยชยั       
4.นายนนัทวฒัน์ สํารวญหนัต ์

 

 

อนึ(ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  
 

ค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นเงิน 1,975,000 บาท (หนึ(งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื(นห้าพนับาทถ้วน) เพิ(มขึ @นร้อยละ 1.07 
จากค่าตอบแทนที(ได้รับในปี 2562 

 

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ค่าบริการอื(นหมายรวมถึงค่าตอบแทนในการตรวจสอบสถานะการดํารงเงินกองทุนตามระดบัความเสี(ยงและค่าสอบทานการ
คํานวณมลูค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 

 

 

รายการ 2563 (บาท) 2562 (บาท) 
เปลี!ยนแปลง 

(บาท) 
เปลี!ยนแปลง

(ร้อยละ) 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 1,975,000 1,954,000 21,000 1.07 
ค่าบริการอื(น (Non-Audit Fee) 2,570,000 2,530,000 40,000 1.58 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ(งพิจารณา
กลั(นกรองคดัเลือกผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอที(ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั @งผู้สอบบัญชี คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที( 4301 และ/หรือ  ดร. ศุภมิตร      
เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบญัชีอนุญาตเลขที( 3356 และ/หรือ ดร.สุวจัชยั เมฆะอํานวยชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที( 6638  
และ/หรือ นายนันทวัฒน์ สํารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที( 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จํากัด เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 
2563 เป็นจํานวนเงิน 1,975,000 บาท เพิ(มขึ @นร้อยละ 1.07 จากจํานวนค่าตอบแทนที(ได้รับอนมุตัิในปี 2562 
 
การลงมติ:  วาระนี @ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที(มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที! 8     พิจารณาเรื!องอื!นๆ (ถ้ามี) 
 
ทั @งนี @ บริษัทกําหนดรายชื(อผู้ ถือหุ้นที(มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 (Record Date) ในวันที( 12

มีนาคม 2563  

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิ(งที(ส่งมาด้วย 8 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึ(ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื(อของท่านผู้ ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ และส่ง

หนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ!งบริษัทได้จัดซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื(ออํานวย
ความสะดวกด้วยแล้ว (เพื(อความสะดวกโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ก่อนวนัประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

เพื(อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงาน
ราชการ โดยสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นตัวแทนผู้ รับมอบฉันทะ รายละเอียดข้อมูล
กรรมการอิสระที(ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้ รับมอบฉันทะ เพื(อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั @งนี @  
ปรากฏตามสิ(งที(ส่งมาด้วย 7 แต่หากผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือแต่งตั @งบุคคลอื(นเข้าร่วมประชุม           
โปรดปฏิบตัิตามมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดเชื @อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท ปรากฏตามสิ(งที(ส่งมาด้วย 9 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

      (นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ) 
          เลขานกุารบริษัท 
 

              โดยคําสั(งคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)  
 
 
ส่วนเลขานกุารบริษัท  โทรศพัท์: 0 2777 8845  โทรสาร: 0 2777 8680  
หมายเหต ุ: บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ฉบบันี @ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (1/16) 

           
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

บริษัท กรุงเทพประกนัชวีิต จาํกัด (มหาชน) 
วนัศกุร์ที( 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชั @น 7 สํานกังานใหญ่ 

เลขที( 23/115-121 รอยลัซติี @อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เริ!มการประชุม  9.00 น. 

ก่อนเปิดการประชุม เลขานุการบริษัท แนะนําคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ ร่วมสงัเกตการณ์ประชุม
และการนบัคะแนน ตลอดจนชี @แจงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ โดยการเปิดคลิปเสียง มีรายละเอียด
ดงันี @ 

กรรมการบริษัทที!เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. ศิริ  การเจริญดี     ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทนุ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

2. นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

3. นางคมคาย  ธูสรานนท์    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการที(ดี/กรรมการบริหารความเสี(ยง/ 
กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

4. นายประพนัธ์  อศัวอารี    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง/กรรมการตรวจสอบ 
5. นายโชน โสภณพนิช    กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 
6. นายพนสั  ธีรวณิชย์กลุ    กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                  
7. นายดาํรงค์  ทวีแสงสกลุไทย   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 
8. นางสาวิตรี  รมยะรูป    กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการลงทนุ 
9. นายมิโนรุ คิมรูะ    กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
10. นายโคจิ อิชิบะ    กรรมการ 
11. นายยอิูชิ  ฮอนด้า    กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี(ยง/  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ด ี
12. นางประไพวรรณ  ลิมทรง   กรรมการ 
13. นางสาวชลลดา โสภณพนิช   กรรมการ 
14. นายเวทิศ อศัวมงัคละ    กรรมการ 
15. ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิo    กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี(ยง/กรรมการลงทนุ/  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (2/16) 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษทัที!เข้าร่วมประชุม  

1.  นายเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ   รองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที(บริหารฝ่ายการเงิน  
และเลขานกุารบริษัท 

2.  นายอนชุา ภิงคารวฒัน์    ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายการขายช่องทางสามญั 
3.  นางสาวจารุวรรณ ลิ @มคณุธรรมโม    ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายบญัชีและการเงิน 
4.  นางอรนชุ สําราญฤทธิo    ผู้ อํานวยการอาวโุส สายประกนัชวีิต 
5.  นางสาวศิรินารถ วงศเ์จริญสถิตย์   ผู้ อํานวยการอาวโุส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด 

1.  นายนนัทวฒัน์  สํารวญหนัต ์   ผู้สอบบญัชี  
2.  นายวชัระ ลิขิตบรรจงด ี    ผู้สอบบญัชี  
3.  นายพงษ์พิษณ ุศภุโชตชิานนทน์   ผู้สอบบญัชี  

ที!ปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมายคนึง แอนด์  พาร์ทเนอร์ส  จาํกดั  

นายเลิศศกัดิo สธุรรมพร    ที(ปรึกษากฎหมาย  

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน 

1.  นายเลิศศกัดิo สธุรรมพร    ที(ปรึกษากฎหมาย สํานกังานกฎหมายคนึง แอนด์  พาร์ทเนอร์ส  จํากดั 
2.  นางศิริพร ธนทิตย์    ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

คําชี +แจงวธิีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 

1. การประชุมจะพิจารณาเรื(องตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมลูในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้   
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนั @นๆ กรณีที(ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการซกัถามก่อนหรือแสดง
ความเห็น ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื(อ นามสกุล ทั @งนี @ กรณีที(เป็นผู้ รับมอบฉันทะให้แจ้งชื(อผู้ ถือหุ้นที(มอบฉันทะมาให้ที(ประชุม
ทราบด้วยทกุครั @ง 

2. ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีคะแนนเสียงหนึ(งหุ้นต่อหนึ(งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานมีเสียงชี @ขาดอีกเสียงหนึ(งต่างหาก 
3. การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้ 
4. ในกรณีที(ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นกาเครื(องหมายถูกลงในช่อง 

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั @นจะมีเจ้าหน้าที(เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพื(อนํามาคํานวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั @งนี @ 
บริษัทจะนําคะแนนเสียงที(ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั @น หักออกจากจํานวนเสียงทั @งหมดที(เข้าร่วมประชุมและถือว่า
คะแนนที(เหลือเป็นคะแนนที(เห็นด้วยในวาระนั @นๆ ทั @งนี @ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคดัค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่าง
อื(นให้ถือว่าที(ประชมุเห็นชอบ 

5. สําหรับวาระการพิจารณาอนุมตัิแต่งตั @งกรรมการ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นที(เข้าร่วมประชุม ทั @งในกรณีที(ผู้ ถือ
หุ้นมีความประสงค์ที(จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั @งนี @ ขอให้ผู้ ถือหุ้นกาเครื(องหมายถูกลงในช่อง     
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั @นจะมีเจ้าหน้าที(เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน เพื(อนํามาคํานวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ ถือหุ้น 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (3/16) 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็นจํานวนเท่าใด สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะที(ไม่ได้รับบตัรลงมติตั @งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที(ผู้
ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะเป็นที(เรียบร้อยแล้ว ซึ(งมติดงักล่าวจะสอดคล้องกับมติที(ผู้ ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักล่าว 

6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที(หน้าจอเพื(อแสดงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 
นอกจากนี @ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื(อบุคคลเพื(อเป็นกรรมการ

บริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที( 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที( 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ และประกาศบนเว็ปไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื(อง หรือเสนอชื(อบคุคลเพื(อเป็นกรรมการ 

ประธานที(ประชมุกล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ และรายงานผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ มีรายละเอียดดงันี @ 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง   73   ราย นบัจํานวนหุ้นได้              101,762,104   หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นที(มอบฉนัทะ  155   ราย   นบัจํานวนหุ้นได้           1,179,481,588   หุ้น 
รวมทั @งสิ @น   228   ราย   รวมจาํนวนหุ้นทั @งสิ @น     1,281,243,692   หุ้น 

โดยมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75.0333 ของจํานวนหุ้ นที(จําหน่ายได้ทั @งหมด 
1,707,566,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท และได้เปิดประชมุเพื(อพิจารณาเรื(องตามระเบียบวาระ 

วาระที! 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที(ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 โดยบริษัทได้จดัส่งสําเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั @น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ(มเติม โดยมีประเด็นดงันี @ 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุอภิชยั ศิวยาธร) 

ถือหุ้นได้แจ้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์รายงานการประชมุจากข้อความที(ซํ @าซ้อนกนั 

ประธานในที(ประชมุ 
(ดร. ศิริ การเจริญด)ี 

ประธานฯ รับทราบและจะนําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

เมื(อผู้ ถือหุ้นไม่มีความเห็นเพิ(มเติม ประธานฯ จึงเสนอที(ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ       
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

มติที!ประชุม ที(ประชมุโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที(มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญั 
 ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี @ 
 

- เห็นด้วย 1,419,566,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสียง 18,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 278,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (4/16) 
วาระที! 2   รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิo กรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2561 ต่อที(ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี @ 

ด้านผลการดําเนินงานในปี 2561 

ในปี 2561 บริษัทมีผลงานเบี @ยรับรวม 40,892 ล้านบาท ลดลง 7.1% จากปี 2560 โดยเบี @ยรับปีแรกมีจํานวน 8,101 ล้าน
บาท เติบโตลดลง 32.2%  ด้านเบี @ยรับปีต่อเพิ(มขึ @น 2.2% เป็น 32,791 ล้านบาท เบี @ยประกนัรับรวมส่วนใหญ่ยงัมาจากช่องทางธนาคาร
เป็นหลักที(สัดส่วน 61% ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื(นๆ มีสัดส่วน 34% และ 5% ตามลําดับ สําหรับการลดลงของ FYP มีสาเหตุ
หลกัจาก 2 ปัจจยั ได้แก่ 

1. จากกลยุทธ์ของบริษัทที(ต้องการลดสดัส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประเภท Filler Product หรือผลิตภณัฑ์สะสมทรัพย์
ระยะสั @น ซึ(งส่งผลให้ VoNB margin ปรับตวัสงูขึ @นจาก 13.4% เป็น 17.2% ขณะที(มลูค่าของธุรกิจใหม่ หรือ VoNB 
ลดลงจากปีที(แล้วเพียง 12.8% เท่านั @น ซึ(งเป็นอตัราการลดลงที(ตํ(ากว่าการลดลงของเบี @ยปีแรก 

2. ผลกระทบจากการปรับตวัของช่องทางธนาคาร 

นอกจากนั @น การบังคบัใช้ตารางมรณะใหม่ในช่วงกลางปี 2561 ได้ส่งผลกระทบให้อัตราเบี @ยประกันบางประเภทลดลง  
อีกด้วย 

ณ สิ @นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนเพิ(มขึ @น 5% เป็น 314,066 ล้านบาท ซึ(งนโยบายการลงทนุไม่เปลี(ยนแปลงไปจากปี
ก่อนหน้า โดยร้อยละ 77 ของเงินลงทุนทั @งหมดเป็นการลงทุนในตราสารหนี @ทั @งภาครัฐ และเอกชนที(มีอนัดบัความน่าเชื(อถือสงู  รายได้
จากการลงทุนในปี 2561 มีจํานวน 14,106 ล้านบาท เพิ(มขึ @น 6.3% จากปีก่อนหน้า และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที( 
4.6%  

ทางด้านค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัทปี 2561 มีจํานวน 1,764 ล้านบาท เพิ(มขึ @น 5.9% ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภยัมีจํานวน 46,297 ล้านบาท ลดลง 8.3% จากปี 2560 ส่วนหนึ(งมาจากการบนัทึกกลบัรายการ LAT Reserve จํานวน 660 
ล้านบาท จากผลกระทบดังกล่าวทําให้กําไรสุทธิของบริษัทในปี 2561 เพิ(มขึ @นเป็น 4,926 ล้านบาท หรือเพิ(มขึ @น 35.1% จากปีที(แล้ว 
และมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที( 2.89 บาท  

ส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 เนื(องจากส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื(อขายลดลง 
4,313 ล้านบาท จากผลของอัตราดอกเบี @ยที(ปรับตวัสงูขึ @น และภาวะตลาดหุ้นทั @งในและต่างประเทศที(ปรับตวัลดลงในช่วงปลายปีที(
ผ่านมา 

ในด้านมูลค่าของบริษัทตามการประเมินทางวิธีคณิตศาสตร์ (Embedded Value – EV) มีมูลค่า  62,959 ล้านบาท 
เพิ(มขึ @นจากปีที(แล้ว 0.3% คิดเป็นมูลค่าต่อหุ้น 36.86 บาท ส่วนมลูค่าของธุรกิจใหม่ในระหว่างปี 2561 (Value of New Business – 
VNB) มีมลูค่าเท่ากบั 1,396 ล้านบาท ลดลง 12.8%  คิดเป็นมลูค่าต่อหุ้นเท่ากบั 0.87 บาท 

ฐานะเงินกองทุนของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณ สิ @นปี 2561 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 
Adequacy Ratio – CAR) อยู่ที( 260%  
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (5/16) 
นอกเหนือจากดําเนินธุรกิจหลกัแล้ว บริษัทยงัมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที(ดีกบัลกูค้าและการตอบแทนสงัคม ผ่านการ

สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การส่งเสริมสขุภาพและกีฬา การสนบัสนุนการศึกษา การดูแล
สขุภาพผู้สงูอาย ุและการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย  

แนวทางในการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของรายได้เบี @ยประกันภัยที(ได้รับจากแต่ละช่องทาง เพื(อการเติบโตที(มั(นคงและยั(งยืน และ  
ตั @งเป้าการเติบโตของเบี @ยรับปีแรกอยู่ที( 2 หลกั ผ่านแนวทางในการดําเนินธุรกิจในแต่ละช่องทาง ดงันี @  

- ช่องทางตัวแทน เน้นการเพิ(มจํานวนและคุณภาพตวัแทน ปรับโครงสร้างทีมงานขาย พัฒนาเครื(องมือและระบบ
สนับสนุนการขาย ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ ในปีที(ผ่านมาบริษัทมีตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 
(TNQA) จํานวน 308 คน และ FA (Financial advisor) ที(ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพจํานวน 1,415 คน 

- สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม่เพื(อขยายช่องทางในการเข้าถึงลกูค้า 
- ช่องทางธนาคาร มุ่งเน้นไปที(การวางเป้าหมายของบริษัทและธนาคารให้มีทิศทางเดียวกัน และได้ประโยชน์ทั @ง       

2 ฝ่าย 
- ผลักดันการขายผ่านช่องทาง online ซึ(งเป็นช่องทางที(มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ(มขึ @นถึง 

114.3% ในปีที(ผ่านมา 

บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาสินค้าประเภทประกนัคุ้มครองชีวิตและสญัญาเพิ(มเติมเพื(อตอบโจทย์ทกุความต้องการของลกูค้า 
และได้ทําการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เช่น บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ ซึ(งมีจดุเด่นที(ให้ความคุ้มครองทกุที(ทั(วโลกตลอด 24 ชั(วโมง สงูสดุ 100 
ล้านบาทต่อปี บริษัทยงัอยู่ระหว่างการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภท Unit Link เพื(อให้พอร์ตสินค้าของบริษัทครบถ้วนพร้อมตอบสนองต่อ
ต้องการของลกูค้า 

บริษัทได้ประยกุต์ใช้นวตักรรมด้านดิจิตอล เพื(อยกระดบัการบริการในแนวทางต่างๆ อาทิ  
1. พฒันาเครื(องมือสําหรับให้บริการลกูค้า เช่น BLA Happy Life Application  
2. พฒันาเครื(องมือในการสนบัสนนุการขาย เช่น BLA Smart Agent  
3. การใช้เครื(องมือ Big Data Analytics ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการลกูค้าและการพฒันาระบบงาน

ภายในของบริษัท  
4. Digital Healthcare เช่น การให้บริการด้านการแพทย์ผ่าน Mobile Application  
5. National Digital ID Project เป็นโครงการภาครัฐ สร้างระบบการพิสจูน์และยืนยนัตวัตน เพื(ออํานวยความสะดวก

ในการประกอบธุรกรรมต่างๆ 

ทั @งนี @  บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี(ยง ด้วยระบบการบริหารความเสี(ยงทั(วทั @งองค์กร (Enterprise 
Risk Management :ERM)  และมีความมุ่งมั(นในการดําเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ควบคู่กับการดําเนินงานภายใต้หลกัจริยธรรม
และการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (6/16) 
บริษัทมีนโยบายและเล็งเห็นความสําคญัของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ตั @งแต่ปี 2554 บริษัทมีการสื(อสารและเผยแพร่นโยบายในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั(น
ให้แก่บคุคลากรในองค์กร และสร้างความตระหนกัรู้ และทําการทบทวนหลกัปฏิบตัิภายใต้นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั(นเป็น
ประจําทกุปี นอกจากนี @ บริษัทได้ดําเนินการสื(อสารและส่งเสริมให้คู่ค้าและผู้ให้บริการให้ยึดถือในหลกัปฏิบตัิเดียวกนั  

สําหรับธุรกิจประกันชีวิตกําลังเผชิญกับการเปลี(ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ได้แก่ ประกาศ คปภ. เรื(อง
กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั กรอบการดํารงเงินกองทุนระยะที( 2 (RBC2) การบงัคบัใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที( 17 และพระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้บริษัทต้องมีการปรับตัว เช่น การ
ควบคุมดูแลคุณภาพการขายอย่างเคร่งครัด การบริหารความเสี(ยงของพอร์ทการลงทุน และการปรับพอร์ทสินค้า เป็นต้น ซึ(งการ
กิจกรรมเหล่านี @อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานในระยะสั @น แตย่งัคงเชื(อมั(นว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจประกนัชีวิตอย่างยั(งยืน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ(มเติม โดยมีประเด็นดงันี @ 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวินยั ธนศกัดิoบณัฑิต) 
 

ผู้ ถือหุ้ นได้เสนอแนะให้บริษัทให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที(ให้ความคุ้มครองระยะยาว
เนื(องจากเป็นแก่นของธุรกิจประกันชีวิต มีความสามารถทํากําไรที(ดีกว่า แทนที(จะเน้นสินค้า
ออมทรัพย์เพื(อสร้างยอดขาย โดยเฉพาะสินค้าออมทรัพย์ระยะสั @นและสอบถามแนวทางในการ
พฒันาช่องทางการขายผ่านตวัแทนประกนัชีวิต 

ประธานกรรมการบริหาร 
(นางคมคาย ธูสรานนท์) 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของสินค้าที(เน้นความคุ้มครองประกันชีวิตระยะยาว อย่างไรก็ดี 
ในบางช่วงเวลาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที(ให้ความคุ้มครองระยะสั @นหรือผลิตภัณฑ์ที(เน้นการ
ออมเงินให้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าบางกลุ่มและเป็นการรักษาฐาน
ลกูค้า ไม่สามารถละเลยได้ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิo) 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ชี @แจงเพิ(มเติมว่า ในระยะที(ผ่านมาบริษัทพยายามลดสดัส่วนสินค้าระยะ
สั @นและให้ความสําคัญเพิ(มขึ @นกับสินค้าที(เน้นความคุ้มครอง และสัญญาเพิ(มเติมฯ โดยในปี 
2561 ที(ผ่านมามียอดขายสินค้าออมทรัพย์ระยะสั @นน้อยมาก ในส่วนของการพัฒนาช่อง
ทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต  บ ริษัทได้ เริ(ม โครงการที(จะช่วยพัฒ นาความ รู้
ความสามารถของตัวแทนฯ เช่น โครงการ Smart Agent และ BLA Channel ซึ(งจะช่วยให้ใน
อนาคตบริษัทมีรายได้จากช่องทางตวัแทนฯ เป็นสดัส่วนที(สงูขึ @น 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต)์ 

สอบถามว่าการเติบโตในปี 2562 ของบริษัทจะมาจากช่องทางใดบ้าง และบริษัทมีการปรับตวั
เพื(อรองรับแนวโน้มการเปลี(ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างไร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิo) 

รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากช่องทางธนาคารซึ(งบริษัทยังคงมีความสัมพันธ์ที(ดีกับ
ธนาคารกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันบริษัทได้วางแผนการเติบโตผ่านช่องทางตัวแทน และ
ช่องทางอื(นๆ ให้เพิ(มขึ @น ผ่านกลยุทธ์การเพิ(มจํานวนและพฒันาคุณภาพตวัแทน ด้านการขาย
ผ่านช่องทางอื(นๆ ก็มีแนวโน้มที(ดี โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ(งมีการขยายตวัสงูมาก แต่ฐาน
ธุรกิจยงัเล็กอยู่ 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (7/16) 
 ในส่วนของการปรับตัวเพื(อรองรับเทคโนโลยีดิจิตอล บริษัทได้พัฒนาระบบในหลายด้านเพื(อ

รองรับการเปลี(ยนแปลงดงักล่าว ซึ(งจะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการพฒันาการ
ขายประกนัชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ และการเข้าร่วมโครงการพฒันาฐานข้อมลู National ID 
กบัภาครัฐเพื(อความรวดเร็วในการตรวจสอบตวัตนของลกูค้า 

กรรมการบริษัท 
(นายเวทิศ อศัวมงัคละ) 
 

ให้ข้อมลูเพิ(มเติมในฐานะที(เป็นผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ ว่า บริษัทยงัคงมีความสมัพนัธ์ที(ดีกบั
ธนาคารฯ ปัจจุบนัธนาคารฯ อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจด้าน Bancassurance 
รวมถึงการปรับโครงสร้างสินค้าประกันชีวิตที(จะเสนอขาย ทีมงานของธนาคารฯ และบริษัท
ยังคงมีการทํางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา การชะลอตัวของธุรกิจในปัจจุบันเป็นเรื(องชั(วคราว
เท่านั @น 
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต)์ 

บริษัทมีรายได้จากแต่ละช่องทางคิดเป็นสดัส่วนเท่าไร และให้ข้อเสนอว่าบริษัทควรหาช่องทาง
การขายเพิ(มเติม เช่น การขายผ่านร้านสะดวกซื @อ 
 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศขุสวสัดิo) 
 

บริษัทมีรายได้จากช่องทางธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 66 ช่องทางตัวแทนฯ ร้อยละ 26 และ
ช่องทางอื(นๆ ร้อยละ 8 ในส่วนของข้อเสนอให้เพิ(มช่องทางการขายใหม่บริษัทรับทราบและจะ
นําไปพิจารณา 

 
มติที!ประชุม ที(ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 
 
วาระที! 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปีสิ +นสุด ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อที(ประชุม เพื(อพิจารณาอนุมัติ          
งบการเงินประจําปีสิ @นสดุ ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอข้อมลูต่อที(ประชุมเพื(อพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปีสิ @นสดุ ณ วนัที( 31 ธันวาคม 
2561 ซึ(งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้การรับรองแล้ว และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี 
จํากัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื(อนไข สําหรับรายละเอียดของงบการเงิน ประจําปีสิ @นสดุ
วันที( 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในงบการเงินหน้า 144 ถึง 297 ของรายงานประจําปีของบริษัท ซึ(งได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
ล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (8/16) 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ(มเติม โดยมีความเห็นดงันี @ 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุสดบัพิณ กฤดานรากรณ์) 

มีข้อสงสยัว่า เหตุใดเงินสํารองสําหรับการประกันภัยระยะยาวมีความผันผวนระหว่างปี 2560 
และ 2561 

ผู้ตรวจสอบบญัช ี
(คณุนนัทวฒัน์ สํารวญหนัต์) 

การคํานวณหนี @สินสํารองสําหรับการประกันภัยระยะยาวมีสูตรการคํานวณที(คณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กําหนดไว้ ซึ(งจําเป็นต้องใช้ข้อมลูตลาด
เช่นอตัราดอกเบี @ยในการคํานวณ ส่งผลให้การคํานวณเปลี(ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในแต่ละ
ปี 

รองผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที(บริหารฝ่ายการเงิน และ
เลขานกุารบริษัท 
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 

มาตรฐานบัญชีในปัจจุบนัสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทจะถูกบันทึกที(ราคาทุนในขณะที(หนี @สิน
จะถูกบันทึกด้วยมูลค่าที(สูงกว่าระหว่างราคาทางบัญชีและราคาตลาด ดังนั @นในช่วงที(อัตรา
ดอกเบี @ยในตลาดปรับลดตํ(าลงมากๆ จะส่งผลกระทบต่อการบนัทึกบญัชีในฝั(งหนี @สินและส่งผล
ให้เกิดความผนัผวนในงบกําไรขาดทนุได้ 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต)์ 

มีข้อสังเกตว่า ทําไม ณ สิ @นปี 2561 บริษัทถึงมีเงินสดคงเหลือเป็นจํานวนมาก และได้รับอตัรา
ผลตอบแทนค่อนข้างตํ(า 

รองผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที(บริหารฝ่ายการเงิน และ 
เลขานกุารบริษัท 
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 

บริษัทมีเงินสด ณ สิ @นปี 2561 สูงกว่าปกติเนื(องจากสํารองเงินไว้ชําระคืนกรมธรรม์ที(จะครบ
กําหนดในเดือนมีนาคม 2562 ราว 10,000 ล้านบาท โดยเงินสดดงักล่าวบริษัทถือครองไว้ในรูป
ของตั�วเงินระยะสั @นเป็นส่วนใหญ่จึงมีอตัราผลตอบแทนไม่สงูนกั 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต)์ 

รองผู้จดัการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที(บริหารฝ่ายการเงิน และ 
เลขานกุารบริษัท 
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 

สอบถามการตั @งสํารองประกนัภยัในปี 2 5 6 1 ที(ลดลงมากกวา่การลดลงของเบี @ยประกนัภยัรับ 
 

การตั @งสํารองที(ลดลงมาจากสองสาเหตุหลักได้แก่ 1) การคํานวณเงินสํารองประกันภัยจะมี
ความแตกต่างกันในสินค้าแต่ละประเภทซึ(งในปี 2561 บริษัทขายสินค้าที(มี เงินสํารอง
ประกนัภยัตํ(า ในสดัส่วนที(เพิ(มขึ @น และ 2) อตัราดอกเบี @ยที(เพิ(มขึ @นในปี 2561 ส่งผลให้มีการกลบั
บญัชีรายการเงินสํารองส่วนเพิ(ม (LAT Reserve) ที(ตั @งไว้ใน ณ สิ @นปี 2560 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต)์ 

สอบถามการลงบญัชีสําหรับเบี @ยประกนัภยัรับระหว่างงวด (Premium cut off) 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายบญัชีและ
การเงิน 
(คณุจารุวรรณ ลิ @มคณุธรรมโม) 

เบี @ยประกันภัยรับระหว่างงวดเกิดจากช่วงเวลารับชําระเบี @ยและการพิจารณารับประกันภัย
เกิดขึ @นข้ามงวดบัญชีซึ(งบริษัทจะบันทึกไว้เป็นหนี @สินอื(น ทั @งนี @รายการดังกล่าวไม่ส่งผลต่องบ
การเงินอย่างมีนยัสําคญั 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (9/16) 
เมื(อไม่มีคําถามเพิ(มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที(ประชมุพิจารณาและลงมติอนุมตัิงบการเงินประจําปีสิ @นสดุ ณ วนัที( 31 

ธันวาคม 2561 
 

มติที!ประชุม ที(ประชมุโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที(มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิงบการเงินประจําปีสิ @นสดุ 
ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที(เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี @ 

 

- เห็นด้วย 1,419,389,467 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสียง 221,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 251,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที! 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2561 

ประธานฯ แจ้งต่อที(ประชุมว่า บริษัทได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติมหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 56 
ซึ(งกําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี ไว้เป็นทนุสํารองจนกว่าจะมีทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทั @งนี @
บริษัทมีทนุสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วจึงไม่จําเป็นต้องตั @งสํารองตามกฎหมายเพิ(มเติม ในปี 2561 นี @ 

สําหรับการจัดสรรกําไรเพื(อจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกําไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล แต่จะต้องไม่มียอดขาดทนุสะสม  และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานปกติของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิทั @งสิ @น 4,926 ล้านบาท หรือ 2.89 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น
ควรเสนอจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 ในอตัรา 0.72 บาท ต่อหุ้นรวมเป็นจํานวนเงินปันผลจ่ายทั @งสิ @น 1,229 ล้าน
บาท และคิดเป็นอตัราร้อยละ 24.91 ของกําไรสทุธิหลงัภาษี ซึ(งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน   
ปันผลของบริษัท แต่ท่านผู้ ถือหุ้นอาจจะเห็นว่าตํ(ากว่าเล็กน้อยจากนโยบายปันผลของบริษัทที(ร้อยละ 25  ซึ(งเป็นผลมาจากการปัดเศษ
จากการใช้หลกัทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

ทั @งนี @ คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ(งปีแรก ปี 2561 ในอตัรา
หุ้นละ 0.32 บาท จึงเสนอที(ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื(อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานครึ(งหลัง ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมที(เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา  
ร้อยละ 23 โดยบริษัทกําหนดรายชื(อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพธุที( 8 พฤษภาคม 2562 ทั @งนี @ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้จ่ายเงินปันผลตามจํานวนดังกล่าวด้วยแล้ว โดยกําหนดจ่ายเงิน    
ปันผลในวนัที( 23 พฤษภาคม 2562 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (10/16) 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ(มเติม โดยมีความเห็นดงันี @ 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวินยั ธนศกัดิoบรรดิษฐ์) 
 

ประธานในที(ประชมุ 
(ดร. ศิริ การเจริญด)ี 

บริษัทสามารถเพิ(มอตัราส่วนเงินปันผลขึ @นได้หรือไม่ 
 

 
บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าอัตราส่วนเงินปันผลที(ร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิเป็นอัตราส่วนที(
เหมาะสม โดยพิจารณาความมั(นคงในการดําเนินธุรกิจเป็นสําคัญ และเพื(อรองรับการ
เปลี(ยนแปลงที(สําคัญเช่นมาตรฐานบัญชี IFRS17 และการปรับเปลี(ยนเกณฑ์การดํารง
เงินกองทนุในอนาคต 

 

เมื(อไม่มีความเห็นใดเพิ(มเติม ประธานฯ เสนอที(ประชมุพิจารณาและลงมติอนุมตัิการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 
ประจําปี 2561 

มติที!ประชุม ที(ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที(มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ 0.32 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ(งหลังของ         
ปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นอตัราเงิน  ปันผลจ่ายสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 จํานวน 0.72 
บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 1,229 ล้านบาท ตามรายละเอียดที(เสนอ โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดงันี @ 

-  เห็นด้วย 1,276,482,027 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.9033 
- ไม่เห็นด้วย 143,356,680 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.0967 
- งดออกเสียง 18,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 6,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที! 5  พิจารณาแต่งตั +งกรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดําเนินการประชมุในวาระนี @ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลง
ต่อที(ประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 กําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั @ง ต้องให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 
3 หรือจํานวนที(ใกล้ที(สดุกบัสดัส่วน 1 ใน 3 โดยใน  ปีนี @กรรมการที(ออกจากตําแหน่งมี 5 ท่าน คือ 

ดร. ศิริ  การเจริญดี  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทนุ / 
                                                                    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

     นางคมคาย  ธูสรานนท์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการที(ดี / 
กรรมการบริหารความเสี(ยง / กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

นายพนสั  ธีรวณิชย์กลุ   กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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     สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (11/16) 
     นายโชน โสภณพนิช   กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 

     นายมิโนรุ คิมรูะ   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เพื(อเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที(ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื(อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื(อบุคคล 
เพื(อรับการพิจารณาแต่งตั @งเป็นกรรมการบริษัท ตั @งแต่วนัที( 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัที( 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอชื(อ
บุคคลใดเพื(อรับการพิจารณาแต่งตั @งเป็นกรรมการ  ดงันั @น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดําเนินการสรรหา โดย
พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี(ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที(เหมาะสม  เพื(อให้
การทํางานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นว่ากรรมการที(
ครบวาระมีความรู้ความสามารถที(เหมาะสม และได้ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าที(ในฐานะกรรมการและกรรมการชดุย่อยได้เป็นอย่างดี
เสมอมา จึงเห็นควรเสนอพิจารณาแต่งตั @งกรรมการที(ครบวาระจํานวน 5 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ(ง ได้แก่ 
ดร.ศิริ การเจริญดี นางคมคาย ธูสรานนท์ นายพนสั ธีรวณิชย์กลุ นายโชน โสภณพนิช และนายมิโนรุ คิมรูะ 

ทั @งนี @ บริษัทได้เสนอรายละเอียดข้อมลูของผู้ ที(ได้รับการเสนอชื(อพิจารณาแต่งตั @งเป็นกรรมการ  ซึ(งได้นําส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้น
พิจารณาล่วงหน้าด้วยแล้ว โดยอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หน้า 27 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ(มเติม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคําถาม     
จึงเสนอที(ประชมุพิจารณาและลงมติแต่งตั @งกรรมการ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ(ง 

 

มติที!ประชุม ที(ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที(มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแต่งตั @งกรรมการที(   
พ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 ราย โดยแต่งตั @งกรรมการทั @ง 5 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ(ง ทั @งนี @ ผลการนบัคะแนนในวาระนี @ สรุปได้ดงันี @ 

1. ดร.ศิริ การเจริญดี  

- เห็นด้วย 1,415,051,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7790 
- ไม่เห็นด้วย 3,134,784 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2210 
- งดออกเสียง 263,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 6,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. นางคมคาย ธูสรานนท์  

- เห็นด้วย 1,418,131,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9967 
- ไม่เห็นด้วย 47,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0033 
- งดออกเสียง 271,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 6,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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   สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (12/16) 
3. นายพนสั ธีรวณิชย์กลุ  

- เห็นด้วย 1,418,178,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสียง 271,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 6,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

4. นายโชน โสภณพนิช  

- เห็นด้วย 1,418,183,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
- งดออกเสียง 266,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
- บตัรเสีย 6,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 

5. นายมิโนรุ คิมรูะ  

- เห็นด้วย 1,418,182,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
- ไม่เห็นด้วย 1,680 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
- งดออกเสียง 266,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
- บตัรเสีย 6,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 
วาระที! 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ แถลงต่อที(ประชุมว่า เพื(อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชนจํากัด มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 
44 กําหนดให้ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการนั @น คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ(งได้พิจารณากลั(นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ 
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที(และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และเห็นควรเสนอที(ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ(ง
เท่ากบัค่าตอบแทนที(ได้รับอนมุตัิสําหรับปี 2561 ที(ผ่านมา  

 สําหรับองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี @ยประชุมและค่าบําเหน็จกรรมการ โดยมีค่าเบี @ย
ประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในอัตรา 40,000 บาท ประธานกรรมการแต่ละคณะได้รับในอัตรา 2 เท่า 
สําหรับค่าบําเหน็จ คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบําเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการให้คะแนนซึ(งพิจารณาจาก
ภาระหน้าที(ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที(ได้รับอนุมัติจากที(ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ(มเติม ซึ(งปรากฏว่า ไม่มีคําถาม จึงเสนอที(ประชุม
พิจารณาและลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 
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     สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (13/16) 
มติที!ประชุม ที(ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นที(มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี @ 

- เห็นด้วย 1,419,563,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9789  
- ไม่เห็นด้วย 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006  
- งดออกเสียง 266,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0187  
- บตัรเสีย 25,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0018  

 
วาระที! 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั +งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที(ประชมุเพื(อพิจารณาอนมุตัิแต่งตั @งผู้สอบ
บญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี @ 

เพื(อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก
ผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2562 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกัน
ชีวิต ความชํานาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบญัชี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที(ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตั @งผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
สําหรับปี 2562 โดยมีรายชื(อผู้สอบบญัชีดงัต่อไปนี @ 

รายชื!อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที! ได้รับการแต่งตั +งเป็นปีที! 

1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 
3356 
6638 
7731 

3 
3 
3 
1 

2. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ         
3. ดร.สวุจัชยั เมฆะอํานวยชยั       
4. นายนนัทวฒัน์ สํารวญหนัต ์

 

โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ(งข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้  

อนึ(ง ผู้ สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 เป็นเงิน 1,954,000 บาท (หนึ(งล้าน
เก้าแสนห้าหมื(นสี(พนับาท) ซึ(งเพิ(มขึ @นร้อยละ 3.9 จากจํานวนค่าตอบแทนที(ได้รับอนมุตัิในปี 2561 

ทั @งนี @ ได้นําเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนอื(นๆ ซึ(งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจํากัด ได้รับจากบริษัท    
ในการสอบทานสถานะการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี(ยง และการคํานวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย   
รวมเป็นจํานวน 2,530,000 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื(นบาท) ในปี 2562 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ(มเติม แต่ไม่มีประเด็นคําถามเพิ(มเติม จึงขอให้ที(
ประชมุพิจาณาและลงมติอนมุตัิแต่งตั @งผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดคะแนนดงันี @ 
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  สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (14/16) 
มติที!ประชุม ที(ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที(มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั @งผู้สอบบัญชี จาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั  โดยมีรายชื(อ ดงัต่อไปนี @ 

  (1) นายชวาลา  เทียนประเสริฐกจิ      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที( 4301 และ/หรือ 
(2) ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที( 3356 และ/หรือ 
(3) ดร.สวุจัชยั  เมฆะอํานวยชยั        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที( 6638  และ/หรือ 
(4) นายนนัทวฒัน์ สํารวญหนัต ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที( 7731  

โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ(งต่อไปนี @ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ได้ และมีมติอนมุติค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 เป็นเงิน 1,954,000 บาท (หนึ(งล้านเก้าแสนห้าหมื(นสี( 
พนับาท) ด้วยคะแนนเสียงดงันี @ 

- เห็นด้วย 1,406,790,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0993 
- ไม่เห็นด้วย 12,786,413 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9007 
- งดออกเสียง 266,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- บตัรเสีย 20,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที! 8  พิจารณาแก้ไขข้อบงัคับของบริษทั 

ประธานฯ แถลงต่อที(ประชุมว่า เพื(อให้สอดคล้องกับมาตรา 100  แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535   
ที(แก้ไขเพิ(มเติมโดยคําสั(งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที( 21/2560 เรื(องการแก้ไขเพิ(มเติมกฎหมายเพื(ออํานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ ลงวนัที( 4 เมษายน 2560 โดยมีข้อความปรากฏดงันี @ และได้สําเนารายละเอียดส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาด้วยแล้ว
ล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ข้อบังคับของบริษทัปัจจุบนั ร่าง ข้อบังคับของบริษัทที!ขอแก้ไขใหม่ 

ข้อ 45.  

        คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็น
การประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 (สี() เดือน นับแต่วัน
สิ @นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราว
อื(นนอกจากที(กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 

       คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญั เมื(อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นรวมกัน
นับจํานวนหุ้ นได้ไม่น้อยกว่าหนึ(งในห้าของจํานวนหุ้ นที(
จําหน่ายได้ทั @งหมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 25 (ยี(สิบห้า)คน 
ซึ(งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ(งในสิบของจํานวนหุ้นที(
จํ าห น่ าย ได้ ทั @งห ม ด จ ะเข้ าชื( อ กั น ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั 

ข้อ 45.  

         คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามัญประจําปี ภายใน 4 (สี() เดือน นับแต่วันสิ @นสุดของรอบปี
บญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื(นนอกจากที(กล่าวแล้ว 
ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 

          คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญ เมื(อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ(งหรือ
หลายคนซึ(งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้น
ที(จําหน่ายได้ทั @งหมดจะเข้าชื(อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื(อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เรื(องและเหตุผลในการที(ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวด้วยในกรณีเช่นนี @ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุ     
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (15/16) 

ข้อบังคับของบริษทัปัจจุบนั ร่าง ข้อบังคับของบริษัทที!ขอแก้ไขใหม่ 

เมื(อใดก็ได้แต่ต้องระบเุหตผุลในการที(ขอให้เรียกประชมุไว้ 
ใ ห้ ชั ด เจ น ใน ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย ใน ก ร ณี เช่ น นี @
คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 
(หนึ(ง) เดือน นบัแต่วนัที(ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นภายในสี(สิบห้าวนั นบัแต่วนัที(ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

           ในกรณี ที(คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้น ทั @งหลายซึ(งเข้าชื(อกนัหรือ
ผู้ ถือหุ้ นคนอื(นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้ นตามที(บังคับไว้นั @นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี(สิบห้าวนันับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี @ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที(
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  อนั
จําเป็นที(เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

            ในกรณีที(ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที( เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามครั @งใดจํานวน  ผู้ ถือหุ้ นซึ(ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที(กฎหมายกําหนดผู้ ถือ
หุ้นตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที(เกิดจากการ
จดัให้มีการประชมุครั @งนั @นให้แก่บริษัท 

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ(มเติม แต่ไม่มีประเด็นคําถามเพิ(มเติม จึงขอให้ที(

ประชมุพิจาณาและลงมติพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท โดยมีรายละเอียดคะแนนดงันี @ 

มติที!ประชุม ที(ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที(มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงันี @ 

- เห็นด้วย 1,419,571,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9795  
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
- งดออกเสียง 271,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0191  
- บตัรเสีย 20,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014  

 
วาระที! 9  พิจารณาเรื!องอื!นๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอื(นๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ(มเติม ซึ(งมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอแนะเรื(อง
ต่างๆ ดงันี @ 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 1 (16/16) 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวินยั ธนศกัดิoบณัฑิต) 

เสนอแนะให้บริษัทมีระบบที(ดีในการพฒันาบุคลากรภายในควบคู่ไปกับการสรรหาบุคคลจาก
ภายนอก 

ประธานในที(ประชมุ 
(ดร.ศิริ การเจริญด)ี 
 

ประธานฯ รับทราบและจะนําไปพิจารณา 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุอภิชยั ศิวยาธร) 

เสนอแนะให้บริษัทใช้ประโยชน์จาก Nippon Life ซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในการช่วยสนับสนุน
ความรู้และประสบการณ์ เพื(อพฒันาช่องทางขายผ่านตวัแทนของบริษัท 
 

กรรมการบริษัท 
(คณุมิโนรุ คิมรูะ) 

Nippon Life มีความร่วมมือกับบริษัทในหลากหลายด้าน และได้มีการแบ่งปันประสบการณ์
การดําเนินธุรกิจที(มีกว่า 100 ปี ในหลายประเทศเพื(อนํามาพัฒนาการดําเนินงานของกรุงเทพ
ประกนัชีวิต 

 
ก่อนปิดการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที(ประชุมว่าระหว่างการประชุมมีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน เพื(อเข้าร่วมประชุม

เพิ(มขึ @นโดยมีจํานวนผู้ ถือหุ้นที(มาประชุมด้วยตนเองเพิ(มขึ @นเป็น 110 ราย และผู้ ถือหุ้นที(มอบฉันทะ 181 ราย รวมทั @งหมดเพิ(มขึ @นเป็น 
291 ราย นบัจํานวนหุ้นทั @งหมด 1,419,862,808 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 83.1513 ของจํานวนหุ้นที(จําหน่ายได้ทั @งหมด 

ไม่มีผู้ เสนอเรื(องอื(นให้ที(ประชุมพิจารณาเพิ(มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที(สละเวลามาร่วมประชุม และปิด
การประชมุ 

 
ปิดการประชุมเวลา 11.45 น. 
 

 

  
 

 
 

 



 

- 26 - 
 

 
สิ(งที(ส่งมาด้วย 3 (1/10) 

 
 

ข้อมูลกรรมการที!ได้รับการเสนอชื!อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

ชื!อ – นามสกุล:  นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย                                                    
อายุ:  77 ปี                                                                                       

สัญชาติ:  ไทย  

ประเภทกรรมการที!ขอแต่งตั +ง:  กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ:  44 ปี (ได้รับการแตง่ตั @ง เมื(อวนัที( 29 เมษายน 2519) 
จาํนวนปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ: 12 ปี  4 เดือน (ได้รับการแตง่ตั @ง เมื(อวนัที( 18 ธันวาคม 2550) 
ระยะเวลาที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ:  15 ปี  4 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2566) 
 

การศึกษา / การอบรม 
ปริญญา   ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิo บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA 
ปริญญาตรี   Southern Arkansas University, USA 
หลกัสตูร   การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปรอ. 366 
หลกัสตูร   การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นที( 5 สถาบนัพระปกเกล้า 
หลกัสตูร   ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที( 6 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นที( 98/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!เป็นบริษทัจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ต.ค.2560 - ปัจจบุนั กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน บริษัท กรุงเทพประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
2519 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    : 4 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2560 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการอาวโุส บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 
2541 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั(น ซิสเทม จาํกดั 
2531 - ปัจจบุนั   กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ ซี.พี. แลนด์  
2528 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท นํ @าตาลราชบรีุ จํากดั 
 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอื!น / กิจกรรมพิเศษที!สําคัญ      : ไม่มี 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 3 (2/10) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท   6/7  (ร้อยละ 86) 
    คณะกรรมการตรวจสอบ    6/6 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตัิงาน 2/2 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมการอิสระ   1/1 (ร้อยละ 100) 
 

การถือหุ้นในบริษทั  การถือหุ้นทางตรง 579,200 หุ้น (ณ วนัที( 30 สิงหาคม 2562) 
คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของจาํนวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั @งหมด 

 

-ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม- 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การมีความสมัพนัธ์เป็นญาตกิบักรรมการรายอื(น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย   - ไม่มี - 
ประวตัิการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที(ผ่านมา  - ไม่มี - 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที(แข่งขนั/กิจการที(เกี(ยวเนื(องกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการที(มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที(ปรึกษาที(ได้รับเงินเดือนประจาํ - ไม่เป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ที(ปรึกษากฏหมาย) - ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที(มีนยัสําคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที(ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไม่เป็น - 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 3 (3/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที!ได้รับการเสนอชื!อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

ชื!อ – นามสกุล:  คณุประพันธ์  อัศวอารี   
อายุ:   63 ปี   

สัญชาติ:  ไทย  

ประเภทกรรมการที!ขอแต่งตั +ง:  กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ: 6 ปี (ได้รับการแตง่ตั @ง เมื(อวนัที( 30 เมษายน 2557) 
ระยะเวลาที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ:  9 ปี (ณ เดือนเมษายน 2566) 
 
การศึกษา  
ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นที( 101/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Audit Certification Program (ACP) รุ่นที( 21/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
ประวัติการทาํงาน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!เป็นบริษทัจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง บริษัท กรุงเทพประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    : 9 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีซี อนัดามนั จาํกดั 
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท บีซี กอล์ฟ รีสอร์ท เมเนจเม้นท์ จาํกดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บลแูคนยอน โฮลดิ @งส์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บลแูคนยอน พรอพเพอร์ที( จํากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บลแูคนยอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แคนยอน แคปปิตอล จํากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลีกาซี รีซอสเซส (ประเทศไทย) จํากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มเูร็กซ์ จํากดั 
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ปลวกแดงอีสเทอร์นเอสเตท จํากดั 
 
การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอื!น / กิจกรรมพิเศษที!สําคัญ      : ไม่มี 
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   สิ(งที(ส่งมาด้วย 3 (4/10) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2557 - 2559  กรรมการลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
2552 - เม.ย. 2556  กรรมการบริหารสมาคม, กรรมการสมาคม, กรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัสมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทย 
2550 - 2556  กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ @าภาคตะวนัออก         
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท    7/7 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมการตรวจสอบ   6/6 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง  4/4 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมการอิสระ    1/1  (ร้อยละ 100) 
 

การถือหุ้นในบริษทั -ไม่มีทั @งทางตรงและทางอ้อม- 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การมีความสมัพนัธ์เป็นญาตกิบักรรมการรายอื(น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย   - ไม่มี - 
ประวตัิการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที(ผ่านมา  - ไม่มี - 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที(แข่งขนั/กิจการที(เกี(ยวเนื(องกบัธุรกจิของบริษัท -ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการที(มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที(ปรึกษาที(ได้รับเงินเดือนประจาํ - ไม่เป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ที(ปรึกษากฏหมาย) -ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที(มีนยัสําคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที(ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไม่เป็น - 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 3 (5/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที!ได้รับการเสนอชื!อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

ชื!อ – นามสกุล:  นางประไพวรรณ ลิมทรง 
อายุ:   52 ปี   

สัญชาติ:  ไทย  

ประเภทกรรมการที!ขอแต่งตั +ง: กรรมการ (ได้รับการแตง่ตั @ง วนัที( 28 เมษายน 2548)  
จาํนวนปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ:  15 ปี 
  

การศึกษา  
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศินทร์ 
ปริญญาตรี   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นที( 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที( 32/2562  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ประวัติการทาํงาน 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!เป็นบริษทัจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2548 - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    : 4 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2561 - ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนสปอต จํากดั 
2550 - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จาํกดั 
2547 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จํากดั 
2534 - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท เอ็น แอล เรสซิเด้นซ์ จํากดั  
 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอื!น / กิจกรรมพิเศษที!สําคัญ      : ไม่มี 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท  6/7 (ร้อยละ 86) 
     

การถือหุ้นในบริษทั  31,376,000 หุ้น (ณ วนัที( 30 สิงหาคม 2562) 
คิดเป็นร้อยละ 1.8375 ของจํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั @งหมด 
ไม่มีการเปลี(ยนแปลงจาํนวนหุ้นทางตรง จากวนัที( 27 สิงหาคม 2561 

หุ้นทางอ้อมจํานวน 6,000,000 หุ้น (ณ วนัที( 30 สิงหาคม 2562) 
คิดเป็นร้อยละ 0.3514 ของจํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั @งหมด 
จํานวนหุ้นเพิ(มขึ @น 2,000,000 หุ้น จากวนัที( 27 สิงหาคม 2561 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 3 (6/10) 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การมีความสมัพนัธ์เป็นญาตกิบักรรมการรายอื(น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย   - ไม่มี - 
ประวตัิการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที(ผ่านมา  - ไม่มี - 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที(แข่งขนั/กิจการที(เกี(ยวเนื(องกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการที(มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที(ปรึกษาที(ได้รับเงินเดือนประจาํ - ไม่เป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ที(ปรึกษากฏหมาย) - ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที(มีนยัสําคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที(ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไม่เป็น - 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 3 (7/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที!ได้รับการเสนอชื!อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

ชื!อ – นามสกุล:  นางสาวชลลดา โสภณพนิช 
อายุ: 39 ปี  

สัญชาติ:  ไทย  

ประเภทกรรมการที!ขอแต่งตั +ง: กรรมการ (ได้รับการแตง่ตั @ง วนัที( 15 ธันวาคม 2560) 
จาํนวนปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ:  2 ปี  4 เดือน 
 

การศึกษา  
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ Stanford University สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์ University of Cambridge องักฤษ 
คณุวฒุ ิ   Chartered Financial Analyst (CFA),  

Association of Investment Management and Research, USA 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นที( 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!เป็นบริษทัจดทะเบียน    : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
26 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายการลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
26 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
15 พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี(ยง บริษทั กรุงเทพประกนัชวีิต จํากดั (มหาชน) 
มี.ค. 2561 - 25 ก.พ. 63 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร  

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    : ไม่มี  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอื!น / กิจกรรมพิเศษที!สําคัญ      : ไม่มี 
 

ประสบการณ์การทาํงาน  
2554 - มี.ค. 2561:  ผู้ อํานวยการ ฝ่ายลงทนุตราสารทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
2553 - 2553:   ที(ปรึกษาด้านวางแผนกลยทุธ์องค์กร บริษทั กรีนสปอต จํากดั 
2552 - 2552:   ที(ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านโครงการและแผนงาน สํานกันายกรัฐมนตรี            
2549 - 2551:   ที(ปรึกษาด้านกลยทุธ์ The Boston Consulting Group 
2545 - 2547:   เศรษฐกร สํานกันโยบายเศรษฐกจิมหภาคและระหว่างประเทศ สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั  

กระทรวงการคลงั 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 3 (8/10) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท    6/7  (ร้อยละ 86) 
    คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง*  1/4   
หมายเหต ุ:  * นางสาวชลลดา  โสภณพนิช ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริการความเสี$ยง เมื$อวนัที$ 15 พฤษภาคม 2562 

 
การถือหุ้นในบริษทั  110,000 หุ้น (ณ วนัที( 30 สิงหาคม 2562) 

คิดเป็นร้อยละ 0.0064 ของจํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั @งหมด 
 

- ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม - 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การมีความสมัพนัธ์เป็นญาตกิบักรรมการรายอื(น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย   - มี - 
ประวตัิการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที(ผ่านมา  - ไม่มี - 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที(แข่งขนั/กิจการที(เกี(ยวเนื(องกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการที(มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที(ปรึกษาที(ได้รับเงินเดือนประจาํ -เป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ที(ปรึกษากฏหมาย) - ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที(มีนยัสําคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที(ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไม่เป็น - 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 3 (9/10) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที!ได้รับการเสนอชื!อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 
ชื!อ – นามสกุล: นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ 
อายุ:    61 ปี                                                                                       

สัญชาติ:   ไทย   

ประเภทกรรมการที!ขอแต่งตั +ง:   กรรมการอิสระ  

(ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการอิสระในครั @งแรก) 
 
การศึกษา  
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ปริญญาโท   สงัคมวิทยามหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี   ศิลปศาสตร์บณัฑิต (สถิต)ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ปริญญาบตัร   หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที( 24/2554 สถาบนัป้องกนัราชอาณาจกัร   
ประกาศนียบตัร  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู รุ่นที( 45/2545 สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน  
ประกาศนียบตัร  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที( 19/2558  
ประกาศนียบตัร  หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่นที( 1/2554 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู  
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นที( 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 
ประสบการณ์ทาํงาน 
 พ.ค. -ธ.ค. 2562  รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ  

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
2554 - เม.ย.  2562  รองเลขาธิการ ด้านกํากบั  

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
2550 - 2553  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกํากบัผลิตภณัฑ์และบคุลากรประกนัภยั  

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
2545 - 2549  ผู้ อํานวยการกองส่งเสริมการประกนัภยัและสารสนเทศ  

กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์  
 
ประสบการณ์ทางานอื!น ๆ 
 พ.ค. - ธ.ค. 2562  ที(ปรึกษาคณะกรรมการพฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 17  

เรื(อง สญัญาประกนัภยั (IFRS17)  
พ.ค. - ธ.ค. 2562  ประธานคณะกรรมการจดัทํามาตรฐานโครงสร้างข้อมลู และมาตรฐานการแลกเปลี(ยน  
2560 - เม.ย. 2562  ประธานคณะกรรมการพฒันาและปรับปรุงการให้ความเห็นชอบอตัราเบี @ยประกนัชวีิต 

กรมธรรม์ประกนัชวีิต และสญัญาแนบท้าย  
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 3 (10/10) 
 
2554 - เม.ย. 2562  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงและการดํารงเงินกองทนุตามระดบัความเสี(ยง (RBC)  
2560 - 2562  ประธานคณะกรรมการแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวตักรรมที(นําเทคโนโลยีมา

สนบัสนนุให้บริการสาหรับธุรกิจประกนัภยั (Insurance Regulatory Sandbox)  
2556 - 2561  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื(อกําหนดนโยบายพฒันาธุรกิจประกนัภยัผ่าน

มาตรการภาษี  
2558 - 2560  ประธานคณะทํางานจดัทําตารางมรณะไทย 2560 
2556 - 2558 คณะทํางานร่วม 3 Regulators Steering Committee  
2554 - 2556 คณะกรรมการพฒันาตลาดทนุไทย  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!เป็นบริษทัจดทะเบียน    : ไม่มี  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    : ไม่มี 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอื!น / กิจกรรมพิเศษที!สําคัญ      : ไม่มี 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการในครั @งแรก 
 

การถือหุ้นในบริษทั -ไม่มีทั @งทางตรงและทางอ้อม- 
 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การมีความสมัพนัธ์เป็นญาตกิบักรรมการรายอื(น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย   - ไม่มี - 
ประวตัิการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที(ผ่านมา  - ไม่มี - 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที(แข่งขนั/กิจการที(เกี(ยวเนื(องกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการที(มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที(ปรึกษาที(ได้รับเงินเดือนประจาํ - ไม่เป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ที(ปรึกษากฏหมาย) - ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที(มีนยัสําคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที(ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไม่เป็น - 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 4 (1/2) 
       

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
 
หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ 
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที(พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที(เหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ(งมีประสบการณ์จาก
หลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทศันคติที(ดีต่อองค์กร มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทอย่าง
เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความหลากหลายในความรู้และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน เพื(อให้องค์ประกอบของกรรมการเหมาะสม สามารถ
ปฎิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั @งให้กรรมการจํานวนหนึ(งเป็นกรรมการตรวจสอบที(มีความเป็นอิสระ โดยมีสดัส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั @งหมด 
และมี 1 ท่านที(มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบญัชี และ/หรือการเงินเป็นอย่างดีและเป็นผู้ที(มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั @งให้กรรมการจํานวนหนึ(งเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที(ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที(คณะกรรมการบริษัท
กําหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั @งพนักงานตําแหน่งผู้บริหาร จํานวน 1 คน ทําหน้าที(
เลขานกุารของคณะกรรมการบริหาร 
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั @งให้กรรมการจํานวนหนึ(งและผู้บริหารระดบัสงูเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง และแต่งตั @งผู้บริหารที(รับผิดชอบดูแล
งานด้านบริหารความเสี(ยงเป็นเลขานุการ เพื(อทําหน้าที(กํากับดูแลการบริหารความเสี(ยงโดยรวม ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและหลกัเกณฑ์ด้านการ
บริหารความเสี(ยงตามที(บริษัทและหน่วยงานกํากบัดแูลของภาครัฐกําหนด  
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั @งให้กรรมการจํานวนหนึ(งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั @งกรรมการอสิระ 1 ท่าน เป็นประธาน
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน เพื(อทําหน้าที(พิจารณาสรรหาบุคคลที(มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง และพิจารณาหลกัเกณฑ์
และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูที(สงูกว่า หรือเทียบเท่ารองผู้จัดการใหญ่ คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
เพื(อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั และ/หรือ นําเสนอที(ประชมุผู้ถือหุ้นเพื(ออนมุติัแต่งตั @งตามแต่กรณี ตามข้อบงัคบับริษัท 
การสรรหาคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั @งให้กรรมการจํานวนหนึ(งเป็นคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที(ดี โดยแต่งตั @งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที(ดี เพื(อทําหน้าที(กํากับดูแลกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที(มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื(อมั(นและความ
มั(นใจแก่ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทั @งผู้ ที( เกี(ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที( ดีให้สอดคล้องกับแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
การสรรหาคณะกรรมการการลงทนุ 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั @งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นคณะกรรมการการลงทุนไม่น้อยกว่าสามคน ผู้ซึ(งมีความรู้ความเชี(ยวชาญและ
ประสบการณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีเกี(ยวกบัการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี(ยง หรือการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ เพื(อทําหน้าที(ดแูลรับผิดชอบ
การลงทุนของบริษัท โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื(องการลงทนุประกอบธุรกิจอื(นของ
บริษัทประกนัชีวิต พ.ศ.2556 
การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั @งให้กรรมการจํานวนหนึ(งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  เพื(อหารือและกําหนด
แนวทาง ขั @นตอน วิธีการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบติังานภายในระยะเวลาประเมินผลการปฏิบติังานของบริษัท 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 4 (2/2) 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทได้กําหนดนิยาม "กรรมการอิสระ"  ให้สอดคล้องตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที(ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที( ทจ. 4/2552 เรื(อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นที(ออกใหม่ (ฉบบัที( 2) ดงันี @ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั @งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ทั @งนี @ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที(เกี(ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั @นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที(มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที(ปรึกษาที(ได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(3) ไม่เป็นบุคคลที(มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที(เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี(น้อง และ
บุตร รวมทั @งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที(จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท  
ในลกัษณะที(อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั @งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที(มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของผู้ ที(มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นที(มีนัย ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ(งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ(งรวมถึงการให้บริการเป็นที(ปรึกษากฎหมายหรือที(ปรึกษาทางการเงิน ซึ(งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น   
ผู้ ถือหุ้นที(มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั @นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที(ได้รับการแต่งตั @งขึ @นเพื(อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ(งเป็นผู้ ที(เกี(ยวข้องกับ        
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที(มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที(มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที(มีนยัในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที(มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที(ปรึกษาที(รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวน
หุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั @งหมดของบริษัทอื(น ซึ(งประกอบกิจการที(มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที(มีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย  

(9) ไม่มีลกัษณะอื(นใดที(ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี(ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 5 (1/5) 
 

ข้อบังคับของบริษทัเฉพาะที!เกี!ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที! 4 คณะกรรมการ 
 

ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ(งหนึ(งของจํานวนกรรมการทั @งหมดต้องมีถิ(น
ที(อยู่ในราชอาณาจกัร 

ข้อ 22. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี(ของจํานวนกรรมการทั @งหมดจะต้องเป็นบคุคลสญัชาติไทย 
ข้อ 23. การเลือกตั @งกรรมการของบริษัทให้กระทําโดยที(ประชมุผู้ ถือหุ้น ทั @งนี @ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี @ 

23.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ(งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ(งหุ้นต่อหนึ(งเสียง 
23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลาย

คนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั @งผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ที(มีอยู่ทั @งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

23.3       การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั @งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผู้ เป็นประธาน      
ที(ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี @ขาด 

ข้อ 24. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั @งให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ(งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที(จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที(สดุกบัสดัส่วนหนึ(งในสาม 

กรรมการที(จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที(สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั @นให้จบัสลากกันว่าผู้ ใดจะออก 
ส่วนปีหลงัต่อไปให้กรรมการคนที(อยู่ในตําแหน่งนานที(สดุนั @นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการซึ(งพ้นจากตําแหน่งตามวาระในข้อนี @ อาจได้รับเลือกตั @งกลบัมาเป็นกรรมการใหม่ได้ 
ข้อ 25. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื(อ 

25.1  ตาย 
25.2  ลาออก 
25.3  ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535   
25.4  ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 28 
25.5  ศาลมีคําสั(งให้ออก 

ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื(นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที(ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ(ง
ลาออกตามวรรคหนึ(ง จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 27. ภายใต้ข้อบงัคบั ข้อ 28 ในกรณีที(ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื(น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ(งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ(งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี(ของจํานวนกรรมการที(ยัง
เหลืออยู่ 

บคุคลซึ(งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ(ง จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที(ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที(
ตนแทน 
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ข้อ 28. ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี(ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ(งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ(งหนึ(งของจํานวนหุ้นที(ถือโดยผู้ ถือหุ้น
ที(มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ(งเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที(คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ(งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ 
รองประธานกรรมการมีหน้าที(ตามข้อบงัคบัในกิจการ ซึ(งประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ(งหนึ(งของจํานวนกรรมการทั @งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีที(ประธานกรรมการไม่อยู่ในที(ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที(ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที(ได้ ให้กรรมการซึ(งมาประชมุเลือกกรรมการ
คนหนึ(งเป็นประธานในที(ประชมุ 

  การวินิจฉยัชี @ขาดของที(ประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 
 กรรมการคนหนึ(งมีเสียงหนึ(งในการลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึ(งมีส่วนได้เสียในเรื(องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื(องนั @น  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที(ประชมุออกเสียงเพิ(มขึ @นอีกเสียงหนึ(งเป็นเสียงชี @ขาด 

ข้อ 32.   ประธานกรรมการเป็นผู้ มีอํานาจเรียกประชุม หรือสั(งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ(งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนการประชุม  เว้นแต่ในกรณี
จําเป็นรีบด่วนเพื(อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื(นและกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านั @นก็ได้ 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบติัหน้าที(ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท  ตลอดจนมติที(ประชมุผู้ ถือหุ้น 
  ให้คณะกรรมการแต่งตั @งกรรมการคนหนึ(งเป็นกรรมการผู้จดัการ โดยให้มีอํานาจหน้าที(ตามที(คณะกรรมการเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ(งหรือหลายคน หรือบุคคลอื(นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ(งแทน
คณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื(นที(มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที(จะมีมติแต่งตั @ง 

ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า  หากมีส่วนได้เสียในสญัญาที(ทํากับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ(มขึ @นหรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั @ง ณ ท้องที(อนัเป็นที(ตั @งสํานกังานใหญ่ สํานกังานสาขา  หรือจงัหวดั
ใกล้เคียง 

ข้อ 37.  คณะกรรมการอาจแต่งตั @งกรรมการจํานวนหนึ(งตามที(เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าที(ควบคุมดูแล
กิจการของบริษัทตามที(คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผู้จดัการเป็นกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง 

  ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ(งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที(คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ(งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมี
หน้าที(ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ(งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย 

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบําเหน็จตามที(ที(ประชมุคณะกรรมการกําหนด แต่ทั @งนี @ไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมการบริหารผู้นั @นในอนัที(จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื(นตามข้อบงัคบันี @ในฐานะกรรมการ       
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ข้อ 38.   ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที(ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที(ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที(ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที( ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที(ประชุม ในกรณี ที( ไม่มีรองประธาน
กรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที(ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที(ได้ ให้กรรมการซึ(งมาประชุมเลือกกรรมการซึ(งมาประชุม
คนหนึ(งเป็นประธานในที(ประชมุ 

  ในการประชมุคณะกรรมการบริหารเพื(อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าที(ดงัที(กําหนดไว้ จะต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ(งหนึ(งของคณะกรรมการบริหารทั @งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชมุ 

  การวินิจฉัยชี @ขาดของที(ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื(องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการออกเสียงไม่
น้อยกว่ากึ(งหนึ(งของจํานวนเสียงที(เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื(อลงมตินั @น กรรมการหนึ(งคนมีเสียงหนึ(งเสียง ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากนัให้ประธานที(ประชมุออกเสียงเพิ(มขึ @นอีกหนึ(งเสียงเป็นเสียงชี @ขาด 

  กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื(องใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเรื(องนั @น 
ข้อ 39.   คณะกรรมการอาจแต่งตั @งกรรมการจํานวนหนึ(ง ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีจํานวน คุณสมบัติ หน้าที(ความ

รับผิดชอบตามที(คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ(งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   
  กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนและบําเหน็จตามที( ที(ประชุมคณ ะกรรมการกําหนด แต่ทั @งนี @ไม่

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นั @นในอนัที(จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื(นตามข้อบงัคบันี @ในฐานะ
กรรมการ 

ข้อ 40.   ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที(ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที(ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที(
ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที(ได้ ให้กรรมการซึ(งมาประชมุเลือกกรรมการซึ(งมาประชมุคนหนึ(งเป็นประธานในที(ประชมุ 

  การวินิจฉัยชี @ขาดของที(ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื(องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการออก
เสียงไม่น้อยกว่ากึ(งหนึ(งของจํานวนเสียงที(เป็นองค์ประชมุในคราวการประชุมเพื(อลงมตินั @น กรรมการหนึ(งคนมีเสียงหนึ(งเสียง ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที(ประชมุออกเสียงเพิ(มขึ @นอีกหนึ(งเสียงเป็นเสียงชี @ขาด  

ข้อ 41. ให้คณะกรรมการมีอํานาจจดัตั @งสํานกังานสาขา หรือเลิกสํานกังานสาขาของบริษัทได้ 
ข้อ 42. อํานาจกรรมการที(จะทํานิติกรรมผกูพนับริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื(อร่วมกนั 
ข้อ 43. คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี(ยนแปลงชื(อกรรมการ ซึ(งมีอํานาจลงลายมือชื(อผกูพนับริษัท และ/หรือการ

ทํานิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทั @งกําหนดเงื(อนไขในการลงลายมือชื(อผกูพนับริษัทของกรรมการดงักล่าวได้ 
ข้อ 44. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี @ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื(นตามที(

ที(ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ(งที(ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี(ยนแปลงก็ได้  และนอกจากนั @นอาจให้ได้รับเบี @ยเลี @ยง และสวสัดิการต่างๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ(งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างบริษัทซึ(งได้รับเลือกตั @งเป็นกรรมการในอนัที(จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที(เป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท       
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หมวดที! 5  การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 (สี() เดือน นับแต่วนัสิ @นสดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื(นนอกจากที(กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื(อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ(งหรือหลายคนซึ(งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที(จําหน่ายได้ทั @งหมดจะเข้าชื(อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเมื(อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื(องและเหตุผลในการที(ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วยในกรณี
เช่นนี @ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี(สิบห้าวนั นบัแต่วนัที(ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  
ในกรณีที(คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้น ทั @งหลายซึ(งเข้าชื(อกันหรือผู้ ถือหุ้นคน
อื(นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที(บงัคบัไว้นั @นจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี(สิบห้าวนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน
กรณีเช่นนี @ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที(คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที(เกิดจากการจัด
ให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที(ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที(เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครั @งใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ(งมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที(กฎหมายกําหนด ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที(เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุครั @งนั @นให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที( วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื(องที(จะเสนอต่อที(ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) 
วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) 
วนั 

 

ข้อ 47. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 (ยี(สิบห้า) คน  หรือไม่น้อย
กว่ากึ(งหนึ(งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั @งหมดและจะต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ(งในสามของจํานวนหุ้นที(จําหน่ายได้ทั @งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที(ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั @งใด เมื(อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ(งชั(วโมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ(งเข้ามาร่วมประชมุไม่ครบองค์
ประชมุตามที(กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หุ้นนั @นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 
(เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั @งหลงันี @ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 
 

ข้อ  48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที(ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที(ประธานกรรมการไม่อยู่ในที(ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที(ได้  
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที(ได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึ(งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ(งเป็นประธานในที(ประชมุ 
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที(ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้ นหนึ(งมีหนึ(งเสียง การออกเสียง
ลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที(ประชุมลงมติให้ลงคะแนนเสียงลบัก็ให้ลงคะแนน
ลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั @นให้เป็นไปตามที(ประธานในที(ประชมุกําหนด 
 

ข้อ 49. มติของที(ประชมุผู้ ถือหุ้นนั @นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี @ 
49.1  ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ(งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที( 
          ประชมุออกเสียงเพิ(มขึ @นเสียงหนึ(งเป็นเสียงชี @ขาด 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 5 (5/5) 
49.2  ในกรณีดงัต่อไปนี @ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั @งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ(งมาประชมุและมีสิทธิออก 
          เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั @งหมดหรือบางส่วนที(สําคญัให้แก่บคุคลอื(น 
(ข) การซื @อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื(นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี(ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั @งหมดหรือบางส่วนที(สําคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื(นเข้าจดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื(น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ(มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ(มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ การออกหุ้นบริุมสิทธิ  หรือหุ้น

บริุมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ การออกหลกัทรัพย์ชนิดอื(นตามบทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ การออกใบสําคญัแสดงสิทธิในการจองซื @อหุ้นทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 
 

ข้อ 50. กิจการอนัที(ประชมุสามญัประจําปีพึงกระทํามีดงันี @ 
50.1  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที(เสนอต่อที(ประชมุแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที(ผ่านมา 
50.2  พิจารณาและอนมุติังบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ 
50.3  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
50.4  เลือกตั @งกรรมการแทนกรรมการที(ออกตามวาระ 
50.5  เลือกตั @งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี 
50.6  กิจการอื(นๆ 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 6 (1/3) 
 

เงื!อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 
และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.  การมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื(นหรือจะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะเพื(อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที(ประชุมผู้ ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริษัทได้จดัส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามที(กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ (สิ(งที(ส่งมาด้วย 8)  

 ทั @งนี @ ในกรณีที(ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั @งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้ทั @งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ(งแบบใดก็ได้ สําหรับผู้ ถือหุ้นนอกจากนั @น
สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ(งแบบใดเท่านั @น โดยบริษัทได้จดัส่งหนงัสือหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี @ หรือสามารถ Download ได้ที( Website : www.bangkoklife.com  

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื!นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
1.1 ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน    

ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื(อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
1.2 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือชื(อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 
1.3 ผู้ รับมอบฉันทะต้องนําหนงัสือมอบฉนัทะไปยื(นต่อเจ้าหน้าที(ของบริษัท ณ สถานที(ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ

จะเข้าประชมุ 
1.4 ผู้ ถือหุ้นทั(วไปให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ(งแบบใดเท่านั @น 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยระบชุื(อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ คือ  
 

     ดร. ศิริ  การเจริญดี  
     บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
     23/115-121 รอยลัซิตี @อเวนิว ถนน พระราม 9 
     เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

 

ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื(อ ผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์
ธุรกิจ ตอบรับ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณีอากรมายงั 
 

เลขานุการบริษัท  
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน)  
เลขที( 23/115-121 รอยลัซิตี @อเวนิว ถนนพระราม 9  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310    
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                                                                                 สิ(งที(ส่งมาด้วย 6 (2/3)   

ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือนํามามอบต่อกรรมการ หรือบคุคลที(กรรมการแต่งตั @งก่อนเริ(มการประชมุ       
เพื(อบริษัทจะสามารถดาํเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป 

 

2.  การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเริ(มตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของเอกสารสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเปิดรับลงทะเบียน 

ตั @งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั @น 7 สํานักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขที( 23/115-121 
รอยัลซิตี @อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที(สถานที(จัดประชุมที(ได้แนบมาพร้อมนี @      
(สิ(งที(ส่งมาด้วย 9)   
 ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี @ ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นที!เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที(ส่วนราชการออกให้ซึ(งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงั

ไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี( หรือหนงัสือเดินทาง กรณีที(มีการเปลี(ยนชื(อหรือชื(อสกุลให้
ยื(นหลกัฐานประกอบด้วย โดยบริษัทจะไม่ขอเอกสาร หรือหลกัฐานอื(นใดนอกเหนือจากที(ได้กล่าวมาข้างต้น 
เพื(อเป็นการกีดกนั หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุ 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะ (สิ(งที(ส่งมาด้วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ(ง ซึ(งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือชื(อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. สําเนาภาพถ่ายเอกสารที(ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและ     

ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือชื(อรับรองสําเนาถกูต้อง 
3. เอกสารที(ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นที!เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

1. เอกสารที(ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2. สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ(งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ(งเป็นผู้ เข้าประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ(ง
เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะ (สิ(งที(ส่งมาด้วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ(ง ซึ(งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือชื(อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
2. สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ(งรับรองสําเนาถูกต้อง  โดย

ผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ(งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้น 

3. เอกสารที(ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
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3. ผู้ถือหุ้นซึ!งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที!จัดตั +งขึ +นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบักบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึ(งมิได้มีสญัชาติไทย 
หรือซึ(งเป็นนิติบคุคลที(จดัตั @งขึ @นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ดงัต่อไปนี @ 
3.1 หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั @นอาจจะเป็นเอกสารที(ออกโดยส่วนราชการของประเทศที(นิติบคุคลนั @น ตั @งอยู่

หรือโดยเจ้าหน้าที(ของนิติบุคคลนั @นก็ได้ ทั @งนี @ จะต้องมีรายละเอียดเกี(ยวกับชื(อนิติบุคคล ผู้มีอํานาจลงลายมือ
ชื(อผกูพนันิติบคุคลและเงื(อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื(อ รวมถึงที(ตั @งสํานกังานใหญ่ 

3.2 เอกสารที(มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยจะต้องจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนั @นรับรองความถกูต้องของคําแปล 

  

3.  การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 ประธานที(ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที(ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการ
ประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
1.1 การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหนึ(งหุ้นเป็นหนึ(งเสียง เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดเป็นอย่างอื(น ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานมีเสียงชี @ขาดอีกเสียงหนึ(งต่างหาก  
1.2 การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้ 
1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที(ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขึ @น 
1.4 ผู้ ถือหุ้นที(มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามที(ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนั @น บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที( 
ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที(ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
2.1 การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที(ประชุม และของผู้ ถือ

หุ้นที(มอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที(บริษัทบนัทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที(ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม 
ที(ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุ้นทั @งหมดของผู้ ที(มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2.2 การนบัผลการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั @งกรรมการจะบนัทึกทั @งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออก
เสียง รวมทั @งแจ้งจํานวนบตัรเสีย (ถ้ามี) 

2.3 ประธาน จะแจ้งให้ที(ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิ @นสดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวมทั @งแจ้งจํานวนบตัรเสีย (ถ้ามี) 
และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละเท่าใด 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที!เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

        

ชื!อ – นามสกุล:  ดร.ศิริ  การเจริญดี                                                
อายุ:  72 ปี                                                                                       

สัญชาติ:  ไทย  

ตาํแหน่งในบริษัท   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน / 
   ประธานกรรมการลงทนุ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จาํนวนปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ:  21 ปี (ได้รับการแตง่ตั @ง เมื(อวนัที( 27 เมษายน 2542) 
จาํนวนปีที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ: 12 ปี  4 เดือน (ได้รับการแตง่ตั @ง เมื(อวนัที( 18 ธันวาคม 2550) 
 
การศึกษา / การอบรม 
ปริญญาเอก   Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, 
       Australia 
ปริญญาโท   Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia 
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)  Economic Statistics, University of Sydney, Australia 
หลกัสตูร   ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที( 5/2550 
หลกัสตูร    Advanced Management Program, รุน่ ที( 113/2538 Harvard Business School 
หลกัสตูร    Audit Committee Program (ACP) รุ่นที( 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นที( 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที( 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!เป็นบริษทัจดทะเบียน    : 3 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2561 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการลงทนุ  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกจิการ   

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 
พค.62 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์ เนชั(นแนล จาํกดั (มหาชน ) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที!ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    : 5 แห่ง 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2561 - ปัจจบุนั:  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุ ิและประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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2559 - ปัจจบุนั:  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทริส เรทติ @ง จํากดั 

2553 - ปัจจบุนั:  อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเกี(ยวกบัการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 
   สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สํานกังาน ก.พ.ร.) 
2546 - ปัจจบุนั:  คณะกรรมการจดัทําบนัทึกข้อตกลง และประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกจิ (รายสาขา)  

 สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2546 - ปัจจบุนั:  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา  

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั(น จํากดั 
 
การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอื!น / กิจกรรมพิเศษที!สําคัญ      : ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงาน 
กพ.61 - พค.62  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จาํกดั (มหาชน) 
2559 - พค.61  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
2557- กค.61   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
2557- กค.61  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จํากดั (มหาชน) 
2550 - 2555  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั(มหาชน) 
2545 - 2546   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
2543 - กพ.61  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท โพสต์ พบัลิชชิง จํากดั (มหาชน) 
2543 - เมย.60  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นํ @ามนัพืชไทย จํากดั (มหาชน) 
2542 - 2557  รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ประสิทธิoพฒันา จํากดั (มหาชน) 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท   7/7  (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมการลงทนุ   12/12 (ร้อยละ 100) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตัิงาน 2/2 (ร้อยละ 100) 
    คณะกรรมการอิสระ   1/1 (ร้อยละ 100) 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 7 (3/3) 
การถือหุ้นในบริษทั  - ไม่มีหุ้นทางตรงและทางอ้อม -  
 

ส่วนได้เสียพิเศษ   ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษนอกเหนือจากคา่เบี @ยประชมุที(จดัสรรให้กรรมการทกุคนตามเกณฑ์ปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การมีความสมัพนัธ์เป็นญาตกิบักรรมการรายอื(น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย   - ไม่มี - 
ประวตัิการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที(ผ่านมา  - ไม่มี - 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที(แข่งขนั/กิจการที(เกี(ยวเนื(องกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่เป็น - 
เป็นกรรมการที(มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที(ปรึกษาที(ได้รับเงินเดือนประจาํ - ไม่เป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ที(ปรึกษากฏหมาย) - ไม่เป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที(มีนยัสําคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าที(ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไม่เป็น - 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 8  
 

หนังสือมอบฉันทะ 
 
 
 
 
การมอบฉันทะ 
 
 หากท่านผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
โดยข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ(งที(แนบมาด้วย 7 หรือ แต่งตั @งบุคคลอื(นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที(ประชุมแทน โดย    
ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ(งใน 3 แบบดงันี @ 
 

1. แบบ ก. (เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั(วไป) 
2. แบบ ข. (เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที(กําหนดรายการต่างๆ ที(จะมอบฉนัทะที(ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
3. แบบ ค. (เป็นแบบที(ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั @งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั(วไป) 
 

       เขียนที(..................................................................................... 
       วนัที( .............. เดือน ……........................... พ.ศ. ……............. 

(1)  ข้าพเจ้า...................................................................... สญัชาติ................................ อยู่บ้านเลขที(........................... 
ถนน...................................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต...........................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................... 
  (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจาํนวนทั @งสิ @นรวม......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................เสียง  ดงันี @ 
  หุ้นสามญั...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสียง 
       หุ้นบริุมสิทธิ................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ............................................................................................. อาย ุ....................ปี อยู่บ้านเลขที(......................... 
ถนน....................................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต......................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์.......... หรือ 
             (2) ............................................................................................ อาย ุ...................ปี อยู่บ้านเลขที(.......................... 
ถนน....................................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.......................... จงัหวดั................. รหสัไปรษณีย์.......... หรือ 
              (3) ............................................................................................. อาย ุ..................ปี อยู่บ้านเลขที(.......................... 
ถนน....................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................จงัหวดั............... รหสัไปรษณีย์........... หรือ 

คนหนึ(งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื(อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวนัจนัทร์ที( 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั @น 7 สํานกังานใหญ่ บริษัท  กรุงเทพประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขที( 23/115-121 รอยลัซิตี @อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที(จะพึง
เลื(อนไปในวนั เวลา และสถานที(อื(นด้วย 

กิจการใดที(ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั @น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ  
  ลงชื(อ ..........................……...............................ผู้มอบฉนัทะ 

                      ( .............................………...................…... )  
      ลงชื(อ ..................………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................ )  
      ลงชื(อ ..................…………..…..........................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…........................... )  

ลงชื(อ ..................…………..…..........................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..….......................... ) 
 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นที(มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื(อแยกการลงคะแนนเสียง 
 

 

อากร
แสตมป์   

 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
(เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที(กําหนดรายการตา่งๆ ที(จะมอบฉนัทะที(ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

       
       เขียนที(..................................................................................... 
       วนัที( ................... เดือน ……......................... พ.ศ. ….............. 

(1)  ข้าพเจ้า............................................................................. สญัชาติ............................ อยู่บ้านเลขที(........................ 
ถนน...................................ตําบล/แขวง………………......อําเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย์............. 
  (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจาํนวนทั @งสิ @นรวม........................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั........................................เสียง  ดงันี @ 
  หุ้นสามญั......................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั......................................................เสียง 
       หุ้นบริุมสิทธิ...................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั......................................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ............................................................................................. อาย ุ...................ปี อยู่บ้านเลขที(.......................... 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 
             (2) ............................................................................................ อาย ุ...................ปี อยู่บ้านเลขที(.......................... 
ถนน.................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 
              (3) ............................................................................................. อาย ุ...................ปี อยู่บ้านเลขที(......................... 
ถนน.................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............ หรือ 

คนหนึ(งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื(อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวนัจนัทร์ที( 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั @น 7 สํานักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) เลขที( 23/115-121 รอยลัซิตี @อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือที(จะพึง
เลื(อนไปในวนั เวลา และสถานที(อื(นด้วย 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั @งนี @ ดงันี @ 
 

วาระที! 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง  
 

วาระที! 2  รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
 

วาระที! 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปีสิ +นสุด ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
�  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

อากร
แสตมป์   
20 บาท 
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 หน้า 2 ของจาํนวน 4 หน้า 
 

วาระที! 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2562 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
 

วาระที! 5  พิจารณาแต่งตั +งกรรมการ 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 
        �  การแต่งตั @งกรรมการทั @งชดุ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
                � การแต่งตั @งกรรมการเป็นรายบคุคล 
   ชื(อกรรมการ   นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั 
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
   ชื(อกรรมการ   นายประพนัธ์  อศัวอารี 
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
    ชื(อกรรมการ   นางประไพวรรณ  ลิมทรง 
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
      ชื(อกรรมการ          นางสาวชลลดา  โสภณพนิช 
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง  
      ชื(อกรรมการ          นางสาววราวรรณ เวชชสสัถ์ 
    �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง    
 

วาระที! 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
 

วาระที! 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั +งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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หน้า 3 ของจาํนวน 4 หน้า 
วาระที! 8  พิจารณาเรื!องอื!นๆ (ถ้ามี) 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
  

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที(ไม่เป็นไปตามที(ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี @ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั @นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  (6)  ในกรณีที(ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที(ที(
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื(องใดนอกเหนือจากเรื(องที(ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที(มีการแก้ไขเปลี(ยนแปลงหรือเพิ(มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
 กิจการใดที(ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที(ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที(ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

  ลงชื(อ ..........................…….................................. ผู้มอบฉนัทะ 
                      ( .............................………...................…... )  
 

      ลงชื(อ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

      ลงชื(อ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

ลงชื(อ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. ) 
 
หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นที(มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื(อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั @งกรรมการสามารถเลือกตั @งกรรมการทั @งชดุหรือเลือกตั @งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที(มีวาระที(จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที(ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ(มเติมได้ในใบ

ประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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หน้า 4 ของจาํนวน 4 หน้า 
ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2563 ในวนัจนัทร์ที( 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชั @น 7 สํานกังานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
เลขที( 23/115-121 รอยลัซิตี @อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื(อนไปในวนั เวลา และ
สถานที(อื(นด้วย     
 

วาระที!.........................เรื!อง..................................................................................... 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
  

วาระที!.........................เรื!อง..................................................................................... 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
 

วาระที!.........................เรื!อง..................................................................................... 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
 

วาระที!.........................เรื!อง..................................................................................... 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
 

วาระที!.........................เรื!อง     เลือกตั +งกรรมการ (ต่อ) 
 

  ชื(อกรรมการ  ...........................................................................................  
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
  ชื(อกรรมการ  ...........................................................................................  
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
  ชื(อกรรมการ  ...........................................................................................    
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
  ชื(อกรรมการ  ...........................................................................................  
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
  ชื(อกรรมการ  ...........................................................................................  
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

(เป็นแบบที(ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตั @งให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

 
เขียนที(................................................................................ 

           วนัที( ................ เดือน ……....................... พ.ศ. …............. 
(1)  ข้าพเจ้า.............................................................................. สญัชาติ.............................. อยู่บ้านเลขที(................... 

ถนน.....................................ตําบล/แขวง……………......อําเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย์............. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................... 
ซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   กรุงเทพประกนัชีวิต   จาํกดั   (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจาํนวนทั @งสิ @นรวม.......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................เสียง  ดงันี @ 
  หุ้นสามญั........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั......................................................เสียง 
       หุ้นบริุมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั......................................................เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ...................................................................................... อาย ุ...................ปี อยู่บ้านเลขที(................................ 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 

      (2) ...................................................................................... อาย ุ...................ปี อยู่บ้านเลขที(................................. 
ถนน.................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............ หรือ 

คนหนึ(งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื(อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัจนัทร์ที( 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมชั @น 7 สํานกังานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จํากดั (มหาชน) เลขที( 23/115-121  รอยลัซิตี @อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที(จะพึงเลื(อน
ไปในวนั เวลา และสถานที(อื(นด้วย 

 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั @งนี @ ดงันี @ 
� มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั @งหมดที(ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
� มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

   �  หุ้นสามญั.…………………..…..หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.........................เสียง 
   �  หุ้นบริุมสิทธิ ……………..…..…หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้......................... เสียง 
           รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั @งหมด ............................................... เสียง 
 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั @งนี @ ดงันี @ 
วาระที! 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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หน้า 2 ของจาํนวน 5 หน้า 
 

วาระที! 2  รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

วาระที! 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปีสิ +นสุด ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

วาระที! 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2562 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

วาระที! 5  พิจารณาแต่งตั +งกรรมการ  
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 
        �  การแต่งตั @งกรรมการทั @งชดุ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
                � การแต่งตั @งกรรมการเป็นรายบคุคล 
   ชื(อกรรมการ   นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั 
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
   ชื(อกรรมการ   นายประพนัธ์  อศัวอารี 
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
    ชื(อกรรมการ   นางประไพวรรณ  ลิมทรง 
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
      ชื(อกรรมการ          นางสาวชลลดา  โสภณพนิช 
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง  
      ชื(อกรรมการ          นางสาววราวรรณ  เวชชสสัถ์ 
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
 

วาระที! 6  พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
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หน้า 3 ของจาํนวน 5 หน้า 

  

วาระที! 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั +งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

วาระที! 8  พิจารณาเรื!องอื!นๆ (ถ้ามี) 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที(ไม่เป็นไปตามที(ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี @ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั @นไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีที(ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที(ที(
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื(องใดนอกเหนือจากเรื(องที(ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที(มีการแก้ไขเปลี(ยนแปลงหรือเพิ(มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
 กิจการใดที(ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที(ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที(ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

  ลงชื(อ ..........................…….................................. ผู้มอบฉนัทะ 
                      ( .............................………...................…... )  
 
      ลงชื(อ ..................…………..…...............................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 
      ลงชื(อ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

ลงชื(อ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. ) 
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หน้า 4 ของจาํนวน 5 หน้า 
หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี @ใช้เฉพาะกรณีที(ผู้ ถือหุ้นที(ปรากฏชื(อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั @งให้คสัโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นเท่านั @น 

2. หลกัฐานที(ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงทนุในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2)   หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที(มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื(อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั @งกรรมการสามารถเลือกตั @งกรรมการทั @งชดุหรือเลือกตั @งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที(มีวาระที(จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที(ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ(มเติมได้ในใบ

ประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
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หน้า 5 ของจาํนวน 5 หน้า 
ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ ค. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2563 ในวนัจนัทร์ที( 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชั @น 7 สํานกังานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
เลขที( 23/115-121 รอยลัซิตี @อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื(อนไปในวนั เวลา และ
สถานที(อื(นด้วย     

วาระที!.........................เรื!อง..................................................................................... 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

วาระที!.........................เรื!อง..................................................................................... 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

วาระที!.........................เรื!อง..................................................................................... 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

วาระที!.........................เรื!อง..................................................................................... 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที(เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี @ 

   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

วาระที!.........................เรื!อง     เลือกตั +งกรรมการ (ต่อ) 
 

  ชื(อกรรมการ  ...........................................................................................  
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
  ชื(อกรรมการ  ...........................................................................................  
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
  ชื(อกรรมการ  ...........................................................................................   
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
  ชื(อกรรมการ  ...........................................................................................  
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
  ชื(อกรรมการ  ...........................................................................................  
   �   เห็นด้วย  �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 
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สิ(งที(ส่งมาด้วย 9 (1/1) 
 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื +อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท 
 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคญัในการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดเชื @อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ออกคําสั(ง เรื(อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื @อไวรัส COVID-19 และประกาศเรื(อง      
แนวทางการปฏิบตัิภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื @อไวรัส COVID-19 เพื(อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของบคุลากร และ
ผู้มาติดต่อกบับริษัท และตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม สรุปได้ดงันี @ 

คําแนะนําสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ เข้าร่วมประชมุที(เดินทางไป-กลบั และ/หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองพิเศษที(มีความเสี(ยงต่อการ

ติดเชื @อไวรัส COVID-19  ภายใน 14 วนัหลงักลบัจากเดินทาง โปรดงดเข้าร่วมประชมุ  
2. กรณีผู้ เข้าร่วมประชมุมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีนํ @ามกู หายใจเหนื(อยหอบ โปรดงดเข้าร่วมประชมุ  
3. หากพบว่าท่านมีอาการป่วยหรือเริ(มป่วยระหว่างเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที(ของบริษัทโดยด่วน เพื(อขอเข้ารับ

การตรวจประเมินอาการตามขั @นตอน และหากอาการป่วยนั @นเข้าข่ายโรคระบบทางเดินหายใจ โปรดงดเข้าร่วมประชุม
ทนัที และบริษัทขอสงวนสิทธิoในการปฏิเสธการเข้าร่วมประชมุของท่าน เพื(อให้เป็นไปตามมาตรการการคดักรองของกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

4. บริษัทได้จดัเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ตามจดุต่างๆ ขอให้ท่านปฏิบตัิตามหลกัสขุอนามยั เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วย
นํ @าและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และควรสวมใส่หน้ากากอนามยัก่อนเข้าร่วมประชมุ เป็นต้น  

การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ใช้เครื(องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื(อคัดแยกผู้ ป่วยพร้อมติดตามอาการ ณ จุดคัดกรอง 

บริเวณทางเข้าประตู ชั @น 1 และบริการหน้ากากอนามยัหากอณุหภูมิสงูกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และเจ้าหน้าที(ประจํา
จดุคดักรอง จะสอบถามประวตัิที(เกี(ยวข้อง 

2. ให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ บริเวณจดุคดักรอง ณ ทางเข้าประต ูชั @น 1 ศนูย์บริการลกูค้า และหน้าลิฟต์ของทกุชั @น 
3. หากตรวจพบผู้มีอาการเข้าข่ายต้องสงสยั จะมีแพทย์ / พยาบาล ตรวจประเมินอาการในเบื @องต้น และหากพบว่ามีความ

เสี(ยง เจ้าหน้าที(จะประสานงานติดต่อไปยงัศนูย์บริการการแพทย์ของบริษัท และทีมแพทย์ / พยาบาล จะประเมินความ
เสี(ยงเพื(อติดต่อสายด่วนกรมควบคมุโรค โทร. 1422 เพื(อประสานงานต่อไป 

มาตรการและการป้องกันโรคติดเชื +อไวรัสโคโรนา 2019  
1. ติดป้ายประชาสมัพนัธ์ข้อมลูโรคติดเชื @อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกนัโรค และให้ความรู้ ความเข้าใจ

เกี(ยวกบัการแพร่ระบาดและการป้องกนัโรคผ่านทางสื(อประชาสมัพนัธ์ และการจดัอบรม 
2. ฉีดพ่นฆ่าเชื @อโรคทั(วทั @งอาคารด้วยนํ @ายาฆ่าเชื @อไวรัส  และทําซํ @าอย่างต่อเนื(อง 
3. เพิ(มความถี(การทําความสะอาดห้องนํ @า ลิฟต์ โดยเฉพาะบริเวณปุ่ มกด ด้วยนํ @ายาฆ่าเชื @อไวรัส ทกุๆ 30 นาที  
4. ล้างระบบปรับอากาศ 

5. พนกังานที(ให้บริการลกูค้าหรือตวัแทนสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาที(ปฏิบตัิงาน 

6. จดัให้มีเจ้าหน้าที(พยาบาลและทีมประสานงานกับโรงพยาบาลกรณีพบผู้ ที(มีอาการสุ่มเสี(ยง เช่น มีไข้สูง ไอ  เจ็บคอ     
มีนํ @ามกู หรือหายใจเหนื(อยหอบ เป็นต้น 

7. จดัเตรียมถงัขยะสําหรับทิ @งหน้ากากอนามยัใช้แล้วโดยเฉพาะ เพื(อระบบสขุอนามยัที(ด ี
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