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ที่  BLA 6/2560 

       22 มีนำคม 2560 

เร่ือง   ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

เรียน   ทำ่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มำด้วย   1.    ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 
  2.    CD-Rom รำยงำนประจ ำปี 2559  
  3.    ประวตัิกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 
  4.    หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ 
  5.    ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะที่เก่ียวกบักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
  6.    เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในกำรเข้ำร่วมประชมุ กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 
  7.    รำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  

8.    หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  
  9.    แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
  10.    ซองบริกำรไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ 
 

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2560 ใน         
วันพฤหัสบดีที่  27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส านักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ 
ตำมระเบียบวำระกำรประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล:  กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ได้จดัขึน้เมื่อวนัองัคำรที่ 26 เมษำยน 2559 โดย
ได้มีกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัสง่ให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุสำมญั            
ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.bangkoklife.com) และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ท ำกำรแก้ไข 
รำยงำนกำรประชมุแตอ่ยำ่งใด  
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  ได้มีกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุไว้อยำ่งถกูต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
รับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559  (ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 1) 
 

การลงมต:ิ  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล:  บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญั ซึง่เกิดขึน้ในรอบ 
ปี 2559 โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจ ำปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom   

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และกำร
เปลีย่นแปลงที่ส ำคญั ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 ทัง้นีโ้ดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจ ำปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom  
(ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 2) 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม) มำตรำ 112 ซึง่ก ำหนดให้บริษัทต้องจดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท ทีไ่ด้ผำ่นกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแล้ว  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุด ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2559 ซึง่ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผำ่นกำรตวจสอบและลงนำม
รับรองโดย นำงนงลกัษณ์  พุ่มน้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4172 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั แล้ว 
โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

สรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบ                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  หนว่ย : ล้ำนบำท 

 
 
                  รำยกำร 

ปี 2559 ปี 2558 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

สินทรัพย์ลงทนุ 272,358 272,402 240,804 240,813 

สินทรัพย์รวม 282,356 282,359 249,576 249,576 

เงินส ำรองประกนัชีวิต 243,099 243,099 207,308 207,308 

หนีส้ินรวม 249,027 249,018 222,585 222,579 

สว่นของเจ้ำของ 33,329 33,341 26,990 26,998 

เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรำยได้สทุธิ 42,281 42,281 44,175 44,175 

รำยได้จำกกำรลงทนุ 10,632 10,632 10,171 10,171 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรรับประกนั 47,640 47,634 48,587 48,581 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำน 1,778 1,751 2,054 2,048 

ก ำไรสทุธิ 5,100 5,122 4,108 4,112 

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน 3.00 3.00 2.41 2.42 
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 ทัง้นี ้รำยละเอียดงบกำรเงินมีในรำยงำนประจ ำปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom (ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 2) 
 

การลงมต:ิ  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล:  บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงัหกั

ภำษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มียอดขำดทนุสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนปกติ
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2559 บริษัทมีก ำไรสุทธิทัง้สิน้จ ำนวน 5,112 ล้ำนบำท หรือ 3.00 บำทต่อหุ้น ซึ่ง
บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท รวมเป็นเงิน 546 ล้ำนบำท  
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  บริษัทได้ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
มำตรำ 116 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 56 ซึ่งก ำหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี ไว้เป็นทนุส ำรองจนกว่ำจะมี
ทนุส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นีบ้ริษัทมีทนุส ำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทนุช ำระ
แล้วจึงไมจ่ ำเป็นต้องตัง้ส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมในปี 2559 นี ้ 
 

นอกจำกนีเ้ห็นควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น พิจำรณำอนมุตัิจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวดวนัที่      
1 กรกฎำคม 2559 - 31 ธนัวำคม 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.43 บำท โดยให้จ่ำยจำกก ำไรสะสม ซึง่เสียภำษี
เงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 25  ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจ ำนวน 546 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำหุ้น
ละ 0.32 บำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 ในอัตรำหุ้ นละ 0.75 บำท โดยมี
รำยละเอียดข้อมลูเปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลดงันี ้

 

ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงนิปันผล 
 ปี 2559 ปี 2558 

1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 5,112 4,108 
2. ก ำไรตอ่หุ้น (บำท:หุ้น) 3.00 2.41 
3. จ ำนวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 (ล้ำนหุ้น) 1,706 1,704 
4. เงินปันผล (บำท:หุ้น) 0.75* 0.64 
     - เงินปันผลระหวำ่งกำล 0.32 0.32 
     - เงินปันผลงวดสดุท้ำย  0.43* 0.32 
5. รวมเป็นเงินจำ่ยปันผลทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 1,280** 1,089 
6. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 
(อตัรำกำรจ่ำยปันผลเป็นตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท) 

25.04 26.51 

หมำยเหต ุ:  *  มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 23 กมุภำพนัธ์ 2560 เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสำมญั 
ถือหุ้น เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิจำ่ยเงินปันผลงวดสดุท้ำยในอตัรำหุ้นละ 0.43 บำท 

** ประมำณกำรโดยใช้จ ำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ทัง้นีจ้ ำนวนเงินปันผลในงวดสุดท้ำยนีจ้ะขึน้อยู่กับ
จ ำนวนหุ้น ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 11 พฤษภำคม 2560 และ
อำจจะมีกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิของผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทในวนัที่ 31 มีนำคม 2560 
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ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลจะกระท ำได้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกนัภยั  

 

การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ซึง่ก ำหนดวำ่ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุ

ครัง้ ก ำหนดให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในอตัรำ 1 ใน 3 หรือจ ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสดัส่วน 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด โดยในปีนีม้ีกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ จ ำนวน 4 ทำ่น คือ  

 

1) นำยสนุทร  อรุณำนนท์ชยั กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2) รศ. ด ำรงค์  ทวีแสงสกลุไทย กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
3) นำยประพนัธ์  อศัวอำรี  กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4) นำงประไพวรรณ  ลมิทรง กรรมกำร 

 

เพื่อเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลที่ดี บริษัทได้ประกำศบนเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับ
กำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด
เสนอช่ือบุคคลใดเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  ดงันัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้
ด ำเนินกำรสรรหำ และเห็นว่ำกรรมกำรทัง้ 4 ท่ำน เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ และมีประสบกำรณ์ รวมทัง้ผลกำร
ปฎิบตัิงำนในต ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทในระยะที่ผ่ำนมำมีผลกำรปฏิบตัิงำนที่ดี จึงเห็นควร
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 4 ท่ำน กลบั
เข้ำด ำรงต ำแหนง่สบืตอ่อีกวำระหนึง่  
 

ทัง้นี ้นำยสนุทร  อรุณำนนท์ชยั  รศ. ด ำรงค์  ทวีแสงสกลุไทย และ นำยประพนัธ์  อศัวอำรี ซึง่ได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอีกหนึ่งวำระ นัน้ทุกท่ำนมีคุณสมบัติที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัท
ก ำหนด โดยมีเฉพำะ นำยสนุทร  อรุณำนนท์ชยั ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเกินกวำ่ 9 ปีต่อเนื่องกนั เนื่องจำกเป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิและมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในธุรกิจเป็นอยำ่งดี 

  

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น 2560 พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรทัง้หมดที่ได้น ำเสนอมำข้ำงต้น 
เนื่องด้วยมีควำมเห็นวำ่ กรรมกำรทัง้ 4 ทำ่น มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 
และข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และเป็นผู้ที่ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มีควำมระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริตเป็นไปตำมกฎหมำย 
 

นอกจำกนี เ้ห็นชอบว่ำ นำยสุนทร  อรุณำนนท์ชัย   รศ. ด ำรงค์  ทวีแสงสกุลไทย และ นำยประพันธ์  อัศวอำรี                
มีคณุสมบตัิที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ ถึงแม้ว่ำ นำยสนุทร  อรุณำนนท์ชยั จะด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ
เกินกว่ำ 9 ปี โดยในระหว่ำงกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระนัน้ ทัง้ 3 ท่ำน ได้แสดงควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระจำก
ฝ่ำยบริหำรและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
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ทัง้นี ้ประวตัิ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนของกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอช่ือดงักลำ่วข้ำงต้นปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 3 
อีกทัง้บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 4 

 

การลงมติ:   วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) มำตรำ 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ อนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำร  
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำกลัน่กรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อย โดย
ได้พิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงกำร
ขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัท ส ำหรับปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทน
กรรมกำร ในวงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บำท (สิบหกล้ำนเจ็ดแสนบำท) ซึง่เทำ่กบัปีที่ผำ่นมำ โดยมีรำยละเอียดประกอบ
คำ่ตอบแทนกรรมกำร ดงันี ้ 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 ปี 2559 
คำ่บ ำเหน็จ (กรรมกำรทกุทำ่น) N/A 6,300,000 บำท 
เบีย้ประชมุ (ตอ่กำรประชมุ 1 ครัง้) 

- คณะกรรมกำรบริษัท  
(กรรมกำรทกุทำ่น) 

- คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
(เฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำประชมุ) 

 
40,000 บำท / ทำ่น 

 
40,000 บำท / ทำ่น 

 
40,000 บำท / ทำ่น 

 
40,000 บำท / ทำ่น 

สทิธิประโยชน์อื่นๆ -ไมม่ี- -ไมม่ี- 

รวม 

 
16,700,000 บำท 

วงเงินท่ี 
ขออนมุตั ิ

วงเงิน 
ใช้จริง 

16,700,000 15,940,000 

หมำยเหต ุ
1)  คำ่บ ำเหน็จกรรมกำรบริษัท คำ่เบีย้ประชมุทกุชดุ ประธำนกรรมกำรแตล่ะคณะได้รับในอตัรำ 2 เทำ่ 
2)  กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษัทจะไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร 

 

โดยคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบคุคลในปี 2559 ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี 2559 หน้ำ 85  
 

ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทไม่ได้รับค่ำตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจำกที่กลำ่วมำข้ำงต้น อยำ่งไรก็ตำมบริษัทได้มีกำรสนบัสนนุ
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรให้สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งเต็มประสิทธิภำพ โดยจดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยัควำม
รับผิดของกรรมกำร (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำย 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 ภำยใน
วงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บำท (สบิหกล้ำนเจ็ดแสนบำท) ซึง่เทำ่กบัปีที่ผำ่นมำ 
 

การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) มำตรำ 120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก ำหนดว่ำในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีให้พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชี   

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีส ำหรับปี 2560 โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเข้ำใจ
และประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบในธุรกิจประกนัชีวิต ควำมช ำนำญในวชิำชีพ ควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงของผู้สอบ
บญัชี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  จำกเดิม คือ 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีจำก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรึกษำ จ ำกดั ซึง่จะเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส ำหรับปี 2560 ซึง่ประกอบด้วย  BLA Insurance Broker Co.,LTD และ Bangkok Life 
Assurance (Cambodia) PLC. โดยมีรำยช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้ 

 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ได้รับการแต่งตัง้เป็นปีที่ 
1. นำยชวำลำ  เทียนประเสริฐกิจ 4301 

3427 
3356 
6638 

1 
1 
1 
1 

2. นำยเพ่ิมศกัดิ ์ วงศ์พชัรปกรณ์           
3. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ         
4. ดร.สวุจัชยั  เมฆะอ ำนวยชยั       

 

ทัง้นี ้ก ำหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้ำงต้น เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทได้  
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลำ่วไมส่ำมำรถปฏิบตัิงำนได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรึกษำ 
จ ำกัด จดัหำผู้สอบบญัชีรับอนุญำตอื่นของบริษัทท ำหน้ำที่ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทแทน 
อนึ่ง ผู้ สอบบัญชีไม่มีควำมสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงมีควำมเป็นอิสระในกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2560 เป็นเงิน 1,800,000 
บำท (หนึง่ล้ำนแปดแสนบำท) ซึง่ลดลงร้อยละ 25 จำกจ ำนวนคำ่ตอบแทนที่ได้รับอนมุตัิในปี 2559 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

รายการ 2560 (บาท) 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ
ไชยยศ ท่ีปรึกษำ จ ำกดั 

2559 (บาท) 
(บริษัท ส ำนกังำน  
อีวำย จ ำกดั) 

เปลี่ยนแปลง 
(บาท) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 1,800,000 2,415,000 -615,000 -25.47 
   คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี 1,200,000 1,000,000 +200,000 +20.00 

   คำ่สอบทำนงบไตรมำส(3 ไตรมำส) 600,000 600,000 0 0 
   กำรจดัประเภทในงบใหม ่ - 365,000 -365,000 -100.00 
   TFRS4 - 450,000 -450,000 -100.00 
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นอกจำกค่ำสอบบัญชีแล้ว บริษัทใช้บริกำรอื่นๆ จำก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษำ จ ำกัด โดยมี
คำ่ใช้จ่ำย ดงันี ้

รายการ 2560 (บาท) 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ
ไชยยศ ท่ีปรึกษำ จ ำกดั 

2559 (บาท) 
(บริษัท ส ำนกังำน 
อีวำย จ ำกดั) 

เปลี่ยนแปลง 
(บาท) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) 2,400,000 2,730,000 -330,000 -12.09 
คำ่ตรวจสอบและสอบทำนรำยกำร ด ำรง
เงินกองทนุตำมระดบัควำมเสี่ยง  
(Risk-Based Capital) 

1,400,000 1,730,000 
 

-330,000 -12.09 

คำ่สอบทำนมลูคำ่ของบริษัทที่ค ำนวณตำม
วิธีคณิตศำสตร์ประกนัภยั  
(Embedded value) 

1,000,000 1,000,000 
 

0 0 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งพิจำรณำ
กลัน่กรองคดัเลือกผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถื อหุ้นพิจำรณำ
อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คือ นำยชวำลำ  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีอนญุำตเลขที่ 4301  และ/หรือ นำยเพ่ิมศกัดิ์          
วงศ์พชัรปกรณ์  ผู้สอบบญัชีอนญุำตเลขที่ 3427 และ/หรือ  ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีอนญุำตเลขที่ 3356
และ/หรือ ดร.สุวัจชัย  เมฆะอ ำนวยชัย ผู้ สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 6638  จำก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่
ปรึกษำ จ ำกัด  และเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำสอบบัญชีตำมรำยละเอียดที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ โดยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบเช่ือมั่นว่ำ ผู้ สอบบัญชีจะ
สำมำรถท ำงบกำรเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย ได้ทนัตำมก ำหนดเวลำ 

 

การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8     พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่ 16 มีนำคม 
2560 และให้รวบรวมรำยช่ือ ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอน
หุ้นในวนัศกุร์ที ่17 มีนำคม 2560   

 

จึงขอเรียนเชิญทำ่นผู้ ถือหุ้น โปรดเข้ำร่วมประชมุตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีดงักลำ่วข้ำงต้น โดยพร้อมเพรียงกนั อนึง่หำกทำ่น
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ท่ำนสำมำรถดู
รำยละเอียดประวตัิกรรมกำรอิสระที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุม
ครัง้นี ้ (ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 7)  
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บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.(ซึ่งปรำกฏตำมสิ่งที่สง่มำด้วย 8) โดยเลือกแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ กรอกรำยละเอียดพร้อมลงลำยมือช่ือของท่ำนผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมแนบหลกัฐำนประกอบ และ
ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมำเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อควำมสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ ก่อนวนัประชมุลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 1 วนั) 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

      (นำยเสนำะ  ธรรมพิพฒันกลุ) 
          เลขำนกุำรบริษัท 
 

                     โดยค ำสัง่คณะกรรมกำร  
                    บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์: 0 2777 8672    โทรสำร: 0 2777 8680  
หมำยเหต ุ: บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ฉบบันีไ้ว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

    www.bangkoklife.com 

http://www.bangkoklife.com/
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          รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

วนัองัคำรท่ี 26 เมษำยน 2559 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ 
เลขท่ี 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 

เร่ิมการประชุม  9.10 น. 
เลขำนกุำรบริษัท กล่ำวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และแนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้สอบบญัชี และผู้ ร่วม

สงัเกตกำรณ์ประชมุและกำรนบัคะแนน ตลอดจนชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในกำรออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระกำรประชุม 
โดยกำรเปิดคลิปเสียง มีรำยละเอียดดงันี ้
  
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. คณุเชิดช ู โสภณพนิช   ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/ 

ประธำนกรรมกำรลงทนุ  
2. คณุสนุทร  อรุณำนนท์ชยั   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
3. ดร. ศริิ  กำรเจริญดี    ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน/  

กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรลงทนุ/กรรมกำรอิสระ 
4. คณุประพนัธ์  อศัวอำรี   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/กรรมกำรลงทนุ/ 

กรรมกำรอิสระ                                                   
5. คณุคมคำย  ธูสรำนนท์   ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี/ 

กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ 
กรรมกำรอิสระ  

6. รศ. ด ำรงค์  ทวีแสงสกลุไทย  กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

7. คณุรัชนี  นพเมือง   กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
8. คณุทำเคชิ  ฟกูดูะ   กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/  

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน/  
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

9. คณุยอิูชิ  ฮอนด้ำ   กรรมกำร 
10. คณุคำซฮึเิดะ  โทดะ   กรรมกำร 
11. คณุพจณี  คงคำลยั   กรรมกำร 
12. คณุประไพวรรณ  ลิมทรง   กรรมกำร 
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13. คณุสำวิตรี  รมยะรูป   กรรมกำร 
14. คณุโชน  โสภณพนิช   กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรลงทนุ/ 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม  
1. คณุเสนำะ  ธรรมพิพฒันกลุ   ผู้ชว่ยผู้จดักำรใหญ่อำวโุส สำยกำรลงทนุ 
                    และเลขำนกุำรบริษัท 
2. คณุเรืองศกัดิ ์ ปัญญำบดีกลุ   ผู้ชว่ยผู้จดักำรใหญ่อำวโุส สำยกำรตลำด 
3. คณุสจุินดำ  เลิศเกียรตมิงคล   ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. คณุจำรุวรรณ  ลิม้คณุธรรมโม    ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สำยบญัชีและกำรเงิน 
5. คณุอรนชุ  ส ำรำญฤทธ์ิ   ผู้อ ำนวยกำร สำยประกนัชีวิต 
6.  คณุคมศร  ชลสวุรรณวฒัน์   ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ส ำนกักฎหมำย 
7.  คณุสภุำภรณ์  ทิพย์ฝัน้   ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัก ำกบักำรปฏิบตังิำน 
 

ผู้สอบบัญชีบริษัท 
1. คณุนงลกัษณ์  พุม่น้อย   ผู้สอบบญัชี  บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  

 

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน 
1. คณุเลิศศกัดิ ์สธุรรมพร   ท่ีปรึกษำกฎหมำย  

ส ำนกังำนกฎหมำยคนงึ แอนด์  พำร์ทเนอร์ส  จ ำกดั 
2. คณุศริิพร  ขตัตพงษ์    ตวัแทนอำสำพิทกัษ์สิทธิ สมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 
ค าชีแ้จงวิธีปฏิบัตใินการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 
1. กำรประชุมจะพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน ำเสนอข้อมูลใน แต่ละวำระ

และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถำมก่อน แล้วจึงจะให้มีกำรลงมติส ำหรับวำระนัน้ๆ กรณีท่ี ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะต้องกำรซกัถำมก่อนหรือแสดงควำมเห็น ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือและแจ้งช่ือ นำมสกลุ ทัง้นี ้กรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะให้แจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะมำให้ท่ีประชมุทรำบด้วยทุกครัง้ 

2. ผู้ ถือหุ้นทุกรำยมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนมีเสียงชีข้ำดอีกเสียงหนึ่ง
ตำ่งหำก 

3. กำรออกเสียงลงคะแนนไมส่ำมำรถแบง่แยกเสียงได้ หรือไมส่ำมำรถออกเสียงลงคะแนนบำงสว่นได้ 
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4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วย หรือมีควำมประสงค์จะงดออกเสียงในวำระใดในกำรประชุม ให้ผู้ ถือหุ้ นกำ
เคร่ืองหมำยถูกลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จำกนัน้จะมีเจ้ำหน้ำท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน ำมำ
ค ำนวณคะแนนเสียงของแตล่ะวำระ ทัง้นี ้บริษัทจะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดงักล่ำวนัน้ หกั
ออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้ำร่วมประชุมและถือว่ำคะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วยในวำระนัน้ๆ ทัง้นี ้
หำกไมมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคดิเห็นคดัค้ำน หรือแสดงควำมเห็นเป็นอยำ่งอ่ืนให้ถือวำ่ท่ีประชมุเห็นชอบ 

5. ส ำหรับวำระกำรพิจำรณำอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมกำร บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ ทัง้
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีควำมประสงค์ท่ีจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นกำ
เคร่ืองหมำยถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จำกนัน้จะมีเจ้ำหน้ำท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน 
เพ่ือน ำมำค ำนวณคะแนนเสียงว่ำมีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็นจ ำนวนเท่ำใด ส ำหรับผู้ รับ
มอบฉันทะท่ีไม่ได้รับบตัรลงมติตัง้แตล่งทะเบียน คือ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ซึง่มตดิงักลำ่วจะสอดคล้องกบัมตท่ีิผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่ว 

6. ผลของคะแนนเสียงในแตล่ะวำระจะปรำกฏท่ีหน้ำจอเพ่ือแสดงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ 
 

เลขำนกุำรบริษัท รำยงำนว่ำส ำหรับวำระกำรประชมุ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบ
วำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2558 จนถึง  
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 โดยแจ้งผ่ำนระบบข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ และประกำศบนเว็ปไซต์ของบริษัท 
ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดเสนอเร่ือง หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร และได้สรุปจ ำนวนผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

ผู้ ถือหุ้นเข้ำประชมุด้วยตนเอง      130 รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้            102,025,270 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ           521 รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้         1,326,069,563    หุ้น 
รวมทัง้สิน้    651 รำย  รวมจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้   1,428,094,833   หุ้น 

              
คิดเป็นร้อยละ 83.7968 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด 1,704,235,820 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ตำมข้อบงัคบัของบริษัท และเรียนเชิญ คณุเชิดช ู โสภณพนิช ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชมุ
และขอเปิดประชมุเพ่ือพิจำรณำเร่ืองตำมระเบียบวำระ ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ประธำนฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 โดยบริษัท

ได้จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำล่วงหน้ำพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จำกนัน้ 
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคดิเห็นเพิ่มเติม ซึง่ปรำกฏวำ่ไมมี่ค ำถำม จึงเสนอท่ีประชมุ
พิจำรณำและลงมตรัิบรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมตรัิบรอง 
รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,428,090,813 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

- งดออกเสียง 28,060 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวมจ ำนวนผู้ออกเสียง 1,428,118,873 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยโชน  โสภณพนิช กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เป็นผู้ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษัทประจ ำปี 2558 ตอ่ท่ีประชมุ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

รำยได้จำกกำรขำยปี 2558 บริษัทมีผลงำนเบีย้รับรวม 44,840 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 13.5% ผล
สืบเน่ืองจำกแบบประกนัประเภทตำ่งๆ ท่ีจ ำหน่ำย เน้นแบบประกนัคุ้มครองระยะยำว และมีกำรช ำระเบีย้หลำยปี เพ่ือ
สร้ำงกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยืนในระยะยำว ซึง่ผลกำรด ำเนินกำรสอดคล้องกบักลยทุธ์ด้ำนกำรตลำดท่ีวำงไว้ เบีย้รับปีแรก
ไม่รวมเบีย้ช ำระครัง้เดียว มีอัตรำเติบโตถึง 80.7% มีเบีย้รับ 9,083 ล้ำนบำท ด้ำนเบีย้ช ำระครัง้เดียว ลดลง 67.6% 
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ คิดเป็นเบีย้รับท่ี 4,544 ล้ำนบำท รวมเบีย้ปีแรกและเบีย้ช ำระครัง้เดียวมีจ ำนวน 13,627 ล้ำน
บำท เติบโตลดลง 28.5%  ด้ำนเบีย้รับปีต่อมีจ ำนวน 31,213 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำเติบโตลดลง 4.7% และมีอตัรำ
กำรเก็บเบีย้ท่ี 82.9%เบีย้รับปีตอ่ลดลง โดยผลจำกจ ำนวนกรมธรรม์ท่ีครบก ำหนดช ำระเบีย้มีจ ำนวนสงู เบีย้ประกนัรับ
รวมส่วนใหญ่มำจำกช่องทำงธนำคำรคิดเป็นสดัส่วน 65.3% ช่องทำงตวัแทนและช่องทำงอ่ืนๆ มีสดัส่วน 31.9% และ 
2.9% ตำมล ำดบั  

 

ในด้ำนส่วนแบง่ทำงกำรตลำด ปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งของเบีย้ประกันภยัรับรวมท่ี 8.3% อยู่ในอนัดบัท่ี 
6 ของธุรกิจ และเบีย้รับปีแรกรวมช ำระเบีย้ครัง้เดียวมีสว่นแบง่ตลำด 7.9% อยูใ่นอนัดบัท่ี 6 ของธุรกิจ เชน่กนั 
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ในด้ำนค่ำใช้จ่ำยปี 2558 ภำพรวมค่ำใช้จ่ำยบริษัทสำมำรถบริหำรค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จ ำนวนเงินส ำรองประกนัชีวิตท่ีเพิ่มขึน้จำกปีก่อน มีจ ำนวน 29,874 ล้ำนบำท ลดลง 26.8% และคิดเป็น 67.6% ของ
เบีย้รับสุทธิ ลดลงจำกปี 2557 ท่ีมีสัดส่วน 79.8% สำเหตุหลกัมำจำกกำรปรับสมมุติฐำนในกำรค ำนวณเงินส ำรอง 
รวมถึงแบบประกนัใหมส่ว่นใหญ่เป็นแบบช ำระเบีย้หลำยปี ซึง่มีภำระเงินส ำรองต ่ำกวำ่ปีก่อนหน้ำ 

 

ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยสินไหมและผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ มีจ ำนวน 15,390 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 24.3% 
จำกปีก่อนหน้ำ และคิดเป็น 34.8% ของเบีย้รับสุทธิ ซึ่งสูงกว่ำปีก่อนหน้ำท่ีมีค่ำใช้จ่ำย 24.2% ของเบีย้รับสุทธิ 
อตัรำสว่นท่ีสงูขึน้ ปัจจยัหลกัมำจำกผลประโยชน์จำ่ยตำมกรมธรรม์ 14,150 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 27.5% ซึง่ส่วนใหญ่มำ
จำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำเวนคืนกรมธรรม์ท่ีสูงขึน้มำกกว่ำ 60% ในขณะท่ีค่ำใช้จ่ำยสินไหมมีจ ำนวน 1,240 ล้ำนบำท  
ลดลง 3.7% จำกปี 2557   

 

ค่ำใช้จ่ำยในเร่ืองค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จทัง้หมดมีจ ำนวน 3,318 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 5.5% 
คิดเป็นสดัส่วนของเบีย้รับประกันสุทธิเท่ำกับ 7.5% เหตหุลกัท่ีท ำให้ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ทัง้ท่ีเบีย้รับลดลงจำกปี 2557 
คือ แบบประกันท่ีจ ำหน่ำยได้ในปี 2558 ส่วนใหญ่มีอัตรำค่ำตอบแทนสูง และสูงกว่ำแบบช ำระครัง้เดียวท่ีเป็นแบบ
ประกันหลกัท่ีจ ำหน่ำยในปี 2557 โดยค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยมีจ ำนวน 436 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีท่ีแล้ว 40.3%  
และคำ่จ้ำงและบ ำเหน็จ มีจ ำนวน 2,850 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีท่ีแล้ว 1.6%  ด้ำนคำ่ใช้จำ่ยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน มี
จ ำนวน 33 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีท่ีแล้ว 13.8%  

 

ทำงด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของบริษัทปี 2558 มีจ ำนวน 2,173 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 7.1% เม่ือ
พิจำรณำคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตอ่เบีย้ประกนัรับสทุธิเพิ่มขึน้เป็น 4.9 % จำก 4.0% ในปีท่ีแล้ว สว่นใหญ่เพิ่มขึน้
จำกภำษีเงินลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยด้ำนกำรพฒันำบคุลำกร เพ่ือเพิ่มศกัยภำพในกำรแขง่ขนั  

 

บริษัทมีจ ำนวนสินทรัพย์ทัง้สิน้ 249,577 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 15.8% โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์
ลงทนุมีจ ำนวน 240,813 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 15.4%  

 

ทำงด้ำนเงินส ำรองประกันชีวิตและส่วนของผู้ ถือหุ้ น บริษัทมีเงินส ำรองประกันชีวิต 207,308 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 29,874 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ 16.8% ขณะท่ีมูลค่ำส่วนของผู้ ถือหุ้น มีจ ำนวน 26,998 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2557 เป็นจ ำนวน 1,419 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำเพิ่ม 5.5%  

 

กำรลงทนุส่วนใหญ่ยงัคงให้น ำ้หนกักบัเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ทัง้จำกภำครัฐ และเอกชนท่ีมีอนัดบัควำม
นำ่เช่ือถือสงู อยำ่งไรก็ตำมบริษัทได้มีกำรปรับสดัสว่นกำรลงทนุตำมสภำวะตลำด โดยลดสดัสว่นกำรลงทนุในตรำสำร
ทนุขณะเดียวกนัได้เพิ่มสดัสว่นกำรลงทนุในกองทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ และกำรลงทนุด้ำนอ่ืนๆ 
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รำยได้จำกกำรลงทุนในปี 2558 มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึน้ 9.9% เพิ่มขึน้จำก 10,326 ล้ำนบำท เป็น 
11,351 ล้ำนบำท ซึ่งรำยได้จำกกำรลงทนุประกอบด้วย ดอกเบีย้ 9,057 ล้ำนบำท เตบิโต 15.4% ในขณะท่ีรำยได้ก ำไร
จำกกำรซือ้และขำยหลักทรัพย์มีจ ำนวน 1,180 ล้ำนบำท ลดลง 22.1%  ด้ำนผลตอบแทนจำกเงินปันผลเติบโตท่ี 
15.8% มีมลูคำ่เทำ่กบั 1,114 ล้ำนบำท มีอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุอยู่ท่ี 5.03%  

 

ก ำไรสุทธิของบริษัทปี 2558 มีจ ำนวน 4,113 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีท่ีแล้วจ ำนวน 1,461 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึน้ 55.1% ถึงแม้ว่ำเบีย้รับรวมน้อยกว่ำปี 2557 ท่ี 13.5% ทัง้นีเ้น่ืองจำก ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยลดลง 
โดยเฉพำะเงินส ำรองประกันชีวิตท่ีลดลงกว่ำ 26.8% หรือกว่ำหม่ืนล้ำนบำท รวมถึงบริษัทมีรำยได้จำกกำรลงทุน
เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 

 

ก ำไรเบ็ดเสร็จของบริษัทปี 2558 ลดลงจำกปีท่ีแล้ว 32.9% โดยมีมูลค่ำ 2,560 ล้ำนบำท และมีก ำไร
เบ็ดเสร็จตอ่รำยได้ 4.7% ก ำไรเบ็ดเสร็จลดลงเน่ืองจำกกำรวดัมลูคำ่ก ำไร (ขำดทนุ) ท่ีอ้ำงอิงรำคำตลำดของเงินลงทนุ
ในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยมีมลูคำ่ลดลง 

 

ในแง่ของมูลค่ำของบริษัทและกำรรับประกนัรำยใหม่ในปี 2558 บริษัทยงัคงพฒันำควำมสำมำรถในกำร
ท ำก ำไร และมลูคำ่ของผู้ ถือหุ้นอย่ำงตอ่เน่ือง โดยมีมลูคำ่ EV เท่ำกบั 51,240 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีท่ีแล้ว 7.2% คิด
เป็นมูลค่ำต่อหุ้น 30.07 บำท ในส่วนของ Value of New Business มีมูลค่ำเท่ำกับ 1,441 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีท่ี
แล้ว 26.1% คดิเป็นมลูคำ่ตอ่หุ้น 0.85 บำท  

 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีควำมเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ท่ี 310% ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน คปภ.
ก ำหนดไว้ท่ี 140% ลดลงจำกปี 2557 ท่ีมี CAR  409%  สำเหตุหลักท่ี CAR ลดลง ผลกระทบหลักมำจำก กำรปรับ
เกณฑ์กำรพิจำรณำของทำง คปภ.ในเร่ืองกำรพิจำรณำก ำหนด credit rating ของตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ รวมถึงกำร
เพิ่มสดัสว่นกำรลงทนุในสินทรัพย์เส่ียง นอกจำกนี ้อตัรำดอกเบีย้ท่ีต ่ำ สง่ผลกระทบตอ่เงินกองทนุ 

 

บริษัทมีกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรอย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมำ โดยเน้นย ำ้จุดเด่นท่ี
แตกตำ่งจำกบริษัทอ่ืนๆ ในกำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรวำงแผนกำรเงินรอบด้ำนท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงฐำนะและหลกัประกนัเพ่ือ
ชีวิตท่ีมั่นคงและมีควำมสุขมำกกว่ำให้กับครอบครัวคนไทย บริษัทได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมรู้และคุณภำพกำร
ให้บริกำรของตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง รวมถึงกำรยกระดบัตวัแทนก้ำวสู่
กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน เพ่ือให้บริกำรในกำรวำงแผนกำรเงินรอบด้ำนแก่ลกูค้ำทัว่ประเทศ พร้อมกนันีบ้ริษัทให้
ควำมส ำคญักบักำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ส ำหรับช่วงสงูวยั และผู้ ต้อง กำรควำมคุ้มครองด้ำนสขุภำพมำกขึน้ในปีท่ีผ่ำน
มำ  
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (7/22) 
 

ด้ำนระบบกำรด ำเนินงำนและกำรจดักำร บริษัทยงัคงมุง่มัน่ด ำเนินนโยบำยขยำยกำรบริกำรจำกส ำนกังำน
ใหญ่ไปสู่สำขำต่ำงๆ ทัว่ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็น กำรออกกรมธรรม์ กำรบริกำรด้ำนกรมธรรม์ กำรเรียกร้องสินไหม เป็น
ต้น ควบคู่ไปกับกำรบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล โดยปี 2558 ท่ีผ่ำนมำ สำขำบริษัทได้ผ่ำนกำรรับรอง
คณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 ได้ครบทุกสำขำ ด้ำนบริกำร บริษัทยงัได้ขยำยช่องทำงกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ 
เพิ่มเติม ส่งผลให้บริษัทได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหำให้ผู้ บริโภคดีเด่น จำก สคบ. 
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี2  

 

นอกจำกท่ีบริษัทมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนให้กบัองค์กรแล้ว บริษัทยงัให้ควำมส ำคญั
กับกำรเสริมสร้ำงชีวิตท่ีมีควำมสุข ซึ่งในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้สนับสนุนกิจกรรม ด้วยโครงกำรเพ่ือสงัคมและ
สร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัชุมชน ครอบคลมุทัง้ 6 ด้ำน ได้แก่ กำรให้ควำมรู้ด้ำนวำงแผนกำรเงิน กำรส่งเสริมสขุภำพและ
กีฬำ กำรสนบัสนนุกำรศกึษำ กำรดแูลสขุภำพผู้สงูอำย ุกำรส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย และกำรดแูลด้ำนสิ่งแวดล้อม
อยำ่งตอ่เน่ืองผำ่นกิจกรรมตำ่งๆ ตลอดทัง้ปี เพ่ือชีวิตท่ีมีควำมสขุรอบด้ำนของทกุคนในสงัคมไทย   

 

จำกควำมมุ่งมัน่พฒันำองค์กรและกำรบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง ในปี 2558 บริษัทได้รับกำรยกย่องผ่ำนกำร
ได้รับรำงวลัและกำรรับรองตำ่งๆ ท่ีสะท้อนถึงคณุภำพและมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจ แสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

• บริษัทประกนัภยัท่ีมีกำรบริหำรงำนดีเดน่ ประจ ำปี 2557 อนัดบั 3  
• Thailand’s Top Corporate Brands 2015 จำกผลงำนวิจัย “กำรประเมินค่ำและจัดอันดับแบรนด์

องค์กรในประเทศไทย” ซึ่งเป็นงำนวิจยัท่ีได้รับรำงวลัผลงำนวิจยัดีเด่นจำกคณะกรรมกำรสภำวิจัย
แหง่ชำต(ิวช.)ประจ ำปี 2557 

• ศนูย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหำผู้บริโภคดีเด่นประจ ำปี 2558 (Call Center) จำกส ำนกัคณะ กรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.)  

• กำรประเมินคุณภำพจัดกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น (Annual General Meeting, AGM) ประจ ำปี  
2558 โดยได้รับกำรประเมินคณุภำพด้วย 100 คะแนนเตม็ ระดบั “ดีเลิศ+สมควรเป็นตวัอย่ำง” เป็นปี
ท่ีสอง จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

• กำรจดัอนัดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, CG 
rating) ปี 2558 ในระดบั “4 ดำว” เป็นปีท่ี 3 จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

• กำรรับรองระบบมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 หรือ กำรรับรองมำตรฐำนกำรจดักำรควำมมัน่คง
ปลอดภัยสำรสนเทศ (Information security management systems (ISMS)) จำกบริษัท บูโร เว
อริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (8/22) 
 

• “ESG 100” 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีควำมโดดเดน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อมสงัคม
และธรรมำภิบำล (Environmental, Social and Governance: ESG)  

 

ส ำหรับแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2559 บริษัทให้ควำมส ำคญักบัสินค้ำในกลุ่มประกนัสขุภำพและ
บ ำนำญเพิ่มขึน้ และให้ควำมส ำคญักบักำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงินให้ประชำชนอย่ำงตอ่เน่ือง นอกจำกนีย้งั
เน้นกำรสร้ำงหลกัประกันควบคูก่ับกำรสร้ำงฐำนะ โดยบริษัทมุ่งเน้นในกำรพฒันำคณุภำพตวัแทนประกนัชีวิตและท่ี
ปรึกษำกำรเงินเพ่ือรองรับกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกขึน้ รวมถึงกำรสร้ำงสมัพนัธ์ท่ีดีกับพนัธมิตรและลกูค้ำ ด้ำนช่องทำง 
กำรพฒันำชอ่งทำงท่ีมีอยู ่ และสร้ำงช่องทำงใหม ่เน้นกำรเปิดตลำดในรูปแบบใหม่ๆ ผำ่นช่องทำงออนไลน์ เพ่ือรับมือ
กบัลกูค้ำในยคุดจิิตอล พร้อมสร้ำงสขุคืนสูส่งัคม ผำ่นกิจกรรมเพื่อสงัคมทัง้ 6 ด้ำน ดงัได้กลำ่วข้ำงต้นอยำ่งตอ่เน่ือง  

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคดิเห็นเพิ่มเตมิ มีประเดน็ดงันี  ้
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุกิตชิยั  เตชะงำมเลิศ) 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุกิตชิยั  เตชะงำมเลิศ) 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 
 
 
 
 
 
 

สำเหตท่ีุอตัรำกำรท ำก ำไรของบริษัทผนัผวน และมีแนวโน้มลดต ่ำลงในระยะ 2-3 
ปีท่ีผำ่นมำ 
 

ในระยะท่ีผ่ำนมำภำวะอตัรำดอกเบีย้มีกำรปรับลดลงอย่ำงต่อเน่ือง และมีผลให้
บริษัทมีภำระค่ำใช้จ่ำยเงินส ำรองประกันชีวิตทำงบญัชีท่ีเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม
สินทรัพย์ของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นตรำสำรหนีร้ะยะยำว ถูกจดักลุ่มกำรบนัทึก
บญัชีให้อยู่ในประเภทถือจนครบอำยุ จึงไม่ได้ถูกปรับมูลค่ำให้เพิ่มขึน้ตำมกำร
ลดลงของดอกเบีย้ จึงท ำให้งบก ำไรขำดทุนทำงบญัชีผนัผวน และไม่ไ ด้สะท้อน
ควำมสำมำรถกำรท ำก ำไรท่ีแท้จริง 
 

สำเหตท่ีุคำ่ใช้จำ่ยสง่เสริมกำรขำยเพิ่มขึน้ในขณะท่ีเบีย้ประกนัรับลดลง 
 
 

ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยขึน้อยู่กับประเภทของสินค้ำท่ีขำยด้วย สินค้ำท่ีเน้น
ควำมคุ้มครองระยะยำวซึง่มีควำมสำมำรถท ำก ำไรท่ีดี บริษัทก็จะจดังบประมำณ
ส่งเสริมกำรขำยท่ีสูงกว่ำสินค้ำสะสมทรัพย์ระยะสัน้  ในขณะท่ีเบีย้ประกันของ
สินค้ำสะสมทรัพย์ระยะสัน้จะสูงกว่ำ ในปี 2558 บริษัทมีกำรขำยสินค้ำสะสม
ทรัพย์ระยะยำว และสินค้ำท่ีเน้นควำมคุ้มครองในสัดส่วนท่ีมำกกว่ำปี 2557 จึง
ท ำให้สดัสว่นคำ่ใช้จำ่ยสง่เสริมกำรขำยเพิ่มขึน้ 
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ผู้ ถือหุ้น 
(คณุกิตชิยั  เตชะงำมเลิศ) 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุกิตชิยั  เตชะงำมเลิศ) 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 
 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (9/22) 
 

สำเหตท่ีุคำ่ใช้จำ่ยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์เพิ่มขึน้มำกในปี 2558 และเป็น
สำเหตท่ีุสว่นแบง่กำรตลำดของเรำลดลงหรือไม่ 
 

คำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ สว่นใหญ่จะเป็นเงินจำ่ยคืนตำมเง่ือนไขของ

กรมธรรม์ ซึ่งจะเพิ่มขึน้ตำมขนำดธุรกิจท่ีเคยขำยไว้ในอดีตและยงัมีผลบงัคบัมำ

จนถึงปัจจุบนั นอกจำกนี ้ในปี 2558 มีค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกรมธรรม์ท่ีถูกเวนคืน

สูงกว่ำปกติ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตำมภำวะเศรษฐกิจ โดยตัวเลขภำพรวมของ

อุตสำหกรรม ก็สังเกตได้ถึงกำรเวนคืนท่ีสูงขึน้เช่นกัน ส ำหรับในเร่ืองสัดส่วน

กำรตลำดท่ีลดลงนัน้ ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบักำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จำ่ยผลประโยชน์ตำม

กรมธรรม์ แต่ขึน้อยู่กับลกัษณะสินค้ำท่ีขำยและกลยทุธ์ของบริษัท โดยในระยะท่ี

ผ่ำนมำบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงกำรเพิ่มสัดส่วนกำรตลำด แต่พยำยำมรักษำ

สมดุลระหว่ำงสัดส่วนกำรตลำด กับกำรขำยสินค้ำท่ีมีควำมสำมำรถท ำก ำไรท่ี

เหมำะสม 
 

นโยบำยในกำรให้ควำมส ำคญักบักำรเพิ่มยอดขำยผ่ำนช่องทำงตวัแทน 
 
 

บริษัทตระหนกัดีถึงปัญหำควำมไม่สมดลุระหว่ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหลกั และ
พยำยำมพัฒนำช่องทำงกำรขำยผ่ำนตวัแทนมืออำชีพอยู่ตลอดเวลำ โดยไม่ได้
เน้นเพียงปริมำณ แต่ให้ควำมส ำคญักับคณุภำพของตวัแทน ซึ่งจะเน้นกำรขำย
สินค้ำท่ีมีควำมคุ้มครอง หรือสญัญำพิเศษเพิ่มเตมิ 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2558 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (10/22) 
 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยสุนทร อรุณำนนท์ชัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ เสนอต่อท่ีประชุม 

เพ่ือพิจำรณำอนมุตังิบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวำคม 2558 ซึ่งได้ผำ่นกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบญัชีรับอนญุำตจำกบริษัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ได้ตรวจสอบและลงนำมรับรองแล้ว โดยได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไข ส ำหรับ
รำยละเอียดของงบกำรเงิน ประจ ำปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินหน้ำ 121 ถึง 194 ของ
รำยงำนประจ ำปีของบริษัท  

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคดิเห็นเพิ่มเตมิ มีประเดน็ดงันี  ้
 

ตวัแทนผู้พิทกัษ์สิทธ์ิฯ 
(คณุศริิพร  ขตัตพงษ์ ) 
 
 

ผู้บริหำรสำยบญัชีและกำรเงิน 
(คณุจำรุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม) 
 
 
 
 

ขอรำยละเอียดรำยกำรเจ้ำหนีต้ำมสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำและแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และเบีย้ประกันภัยท่ีได้รับเงินแล้วแต่กรมธรรม์ยังไม่อนุมัติ ตำม
ข้อมลูในรำยงำนประจ ำปีหน้ำ 170  
 

ชีแ้จงว่ำเจ้ำหนีต้ำมสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำและแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
เป็นรำยกำรท่ีบริษัทท ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงคำ่เงินจำกกำรลงทุนในตรำสำร
หนีท่ี้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ซึ่งในปี 2558 มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ตำมกำรลงทุนตรำ
สำรหนีต้่ำงประเทศท่ีมีจ ำนวนมำกขึน้ ส ำหรับเบีย้ประกันภัยท่ีได้รับเงินแล้วแต่
กรมธรรม์ยงัไม่อนมุตั ิเกิดจำกกรมธรรม์ท่ีบริษัทได้รับเบีย้ประกนัเข้ำมำแล้วแตอ่ยู่
ระหว่ำงขบวนกำรพิจำรณำรับประกนั ในอนำคตอำจจะอนมุตัิและออกกรมธรรม์ 
หรืออำจจะยกเลิกก็ได้ขึน้อยูก่บัผลกำรพิจำรณำรับประกนัภยั 

มตทิี่ประชุม ประชุมโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบกำรเงิน
ประจ ำปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริษัท และนำงนงลักษณ์  พุ่มน้อย ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 จำกบริษัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ได้ตรวจสอบและลงนำมรับรองแล้ว โดยได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี
เง่ือนไข ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
- เห็นด้วย 1,485,663,450 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสียง 28,060 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสียง 1,485,691,510 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (11/22) 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558 
ประธำนฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่ำ บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไมน้่อยกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงั

หกัภำษี โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรพิจำรณำอนมุตัิจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด
วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2558 - 31 ธันวำคม 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท โดยให้จ่ำยจำกก ำไรสะสม ซึ่ง
เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรำร้อยละ 25 ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท รวม
เป็นเงินจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลทัง้สิน้ 544 ล้ำนบำท ดงันัน้บริษัทจะจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.64 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 1,089 ล้ำนบำท โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ มีสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 12 พฤษภำคม 2559 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวนัศกุร์ท่ี 13 พฤษภำคม 
2559 ทัง้นีก้ำรจำ่ยเงินปันผลดงักลำ่วจะกระท ำได้ เม่ือได้รับอนมุตัจิำกนำยทะเบียน 

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม จึง
เสนอท่ีประชมุพิจำรณำและลงมตอินมุตักิำรจดัสรรก ำไรและกำรจำ่ยเงินปันผล ประจ ำปี 2558 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมตอินมุตัจิำ่ยเงินปันผล 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวดวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2558 - 31 ธนัวำคม 2558  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท โดยให้จ่ำยจำกก ำไรสะสม ซึ่งเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลใน
อตัรำร้อยละ 25 ทัง้นี ้บริษัทได้จำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท  
รวมเป็นเงินจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลทัง้สิน้ 544 ล้ำนบำท ดงันัน้ บริษัทจะจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.64 บำท คดิเป็นเงิน 
จ ำนวนทัง้สิน้ 1,089 ล้ำนบำท โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12  พฤษภำคม 2559 
โดยจะปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้   
- เห็นด้วย 1,485,716,850 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสียง 28,060 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสียง 1,485,744,910 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (12/22) 
 

วาระที่ 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการ 
ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำงรัชนี  นพเมือง กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน เป็นผู้ รำยงำนต่อท่ี

ประชมุ เพ่ือพิจำรณำอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมกำร โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน แถลงต่อท่ีประชมุว่ำ ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ก ำหนดให้
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ต้องให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจ ำนวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับสดัส่วน 1 
ใน 3 โดยในปีนีก้รรมกำรท่ีออกจำกต ำแหนง่มี 4 ทำ่น คือ 
 

1) นำยศริิ  กำรเจริญด ี  กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
     กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรลงทนุ 
2) นำงคมคำย  ธูสรำนนท์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
     กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง, กรรมกำรตรวจสอบ 
3) นำงสำวพจณี  คงคำลยั กรรมกำร 
4) นำยทำเคชิ  ฟกูดูะ  กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง, 
     กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน , 
     กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 

เพ่ือเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี บริษัทได้ประกำศบนเว็ปไซต์ของบริษัท เพ่ือเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคล เพ่ือรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 แตไ่ม่มี
ผู้ ถือหุ้นท่ำนใดเสนอช่ือบคุคลใดเพ่ือรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร  ดงันัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนได้ด ำเนินกำรสรรหำ โดยคดัเลือกจำกผู้ทรงคณุวุฒิและผู้ มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในหลำกหลำยอำชีพ 
รวมทัง้ผลกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรชดุย่อยของบริษัทในระยะท่ีผ่ำนมำและเห็นควรเสนอท่ี
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 3 ทำ่น ได้แก่  

 

1)  นำยศริิ  กำรเจริญดี       กรรมกำร 
2)  นำงคมคำย  ธูสรำนนท์   กรรมกำร 
3)  นำงสำวพจณี  คงคำลยั  กรรมกำร 
 

กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่สืบตอ่อีกวำระหนึง่   
 

ส ำหรับนำยทำเคชิ ฟูกูดะ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำและเห็นสมควร
แตง่ตัง้นำยมำซำฮิโระ เคโนะ เข้ำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรแทน   
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (13/22) 
 

นอกจำกนีเ้น่ืองจำก นำยชัย  โสภณพนิช ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 17 มีนำคม 
2559 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนได้พิจำรณำและเห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้ นำยพนสั  ธีรวณิชย์กลุ 
เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทน  

 

คุณมำซำฮิโระ เคโนะ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง Deputy General Manager, International Planning & 
Operations Department โดยหลังจำกจบกำรศึกษำด้ำนกฎหมำย จำก Sophia University ได้เร่ิมงำนกับ Nippon 
Life Insurance ซึ่งเป็นบริษัทประกนัชีวิตท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น รับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ มำกว่ำ 20 ปี รวมถึง
งำนฝ่ำยวำงแผนกำรตลำด และเคยเป็นผู้จดักำรสำขำ ดแูลงำนขำยของตวัแทนประกนัชีวิตในพืน้ท่ี 

 

คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะผู้บริหำร และเป็นกรรมกำร บริษัท กรุงเทพ
ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ในธุรกิจประกนัภยั โดยเฉพำะกำรประกนั
วินำศภัยมำอย่ำงยำวนำน ท่ำนส ำเร็จกำรศึกษำบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และผ่ำน
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

ประธำนฯ ชีแ้จงท่ีประชมุวำ่ ส ำหรับวำระกำรแตง่ตัง้กรรมกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจำกผู้ ถือหุ้นทุกท่ำนท่ีเข้ำร่วมประชุม ทัง้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง  

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคดิเห็นเพิ่มเตมิ มีประเดน็ดงันี  ้
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุกิตชิยั  เตชะงำมเลิศ) 
 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 

ให้ข้อเสนอแนะว่ำบริษัทควรพิจำรณำอำยกุำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ
สงูสดุท่ี 2 วำระเท่ำนัน้ เพ่ือท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีได้อยำ่งอิสระโดยแท้จริง ซึง่เป็น
แนวทำงท่ีสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรไทยแนะน ำด้วย 
 

กลำ่วขอบคณุส ำหรับค ำแนะน ำ และรับไว้พิจำรณำ 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมตแิตง่ตัง้ 
นำยศริิ  กำรเจริญดี  กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,426,265,810 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9202 
- ไมเ่ห็นด้วย 1,139,440 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0798 
- งดออกเสียง 931,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสียง 1,428,336,450 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (14/22) 
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมตแิตง่ตัง้ 
นำงคมคำย  ธูสรำนนท์ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,428,203,150 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9999 
- ไมเ่ห็นด้วย 2,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0001 
- งดออกเสียง 132,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสียง 1,428,337,450 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมตแิตง่ตัง้ 
นำงสำวพจณี  คงคำลยั กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,428,203,150 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9999 
- ไมเ่ห็นด้วย 2,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0001 
- งดออกเสียง 132,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสียง 1,428,337,450 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมตแิตง่ตัง้ 
นำยมำซำฮิโระ เคโนะ เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,428,005,870 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9867  
- ไมเ่ห็นด้วย 189,380 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0133  
- งดออกเสียง 132,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000  

รวมจ ำนวนผู้ออกเสียง 1,428,327,450 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000  
 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมตแิตง่ตัง้ 
นำยพนสั  ธีรวณิชย์กลุ เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,428,193,570 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9998  
- ไมเ่ห็นด้วย 2,380 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0002  
- งดออกเสียง 130,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000  

รวมจ ำนวนผู้ออกเสียง 1,428,326,750 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000  
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (15/22) 
 

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
ประธำนฯ มอบหมำยให้ ดร.ศิริ  กำรเจริญดี ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้

เสนอตอ่ท่ีประชมุ เพ่ือพิจำรณำอนมุตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แถลงว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 44 ก ำหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ อนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำร นัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำกลั่นกรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร รวมถึงกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัท   ส ำหรับปี 2559 คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน ได้พิจำรณำและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บำท (สิบหกล้ำนเจ็ดแสนบำท) ซึ่งเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ  โดยมี
รำยละเอียดประกอบคำ่ตอบแทนกรรมกำร ดงันี ้ 

   

รายการ 
 ปี 2559 ปี 2558 

วงเงนิที่เสนอ วงเงนิท่ีเสนอ จ่ายจริง 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร (บำท) 16,700,000 16,700,000 15,140,000 

 

โดยได้แบง่คำ่ตอบแทนเป็นคำ่เบีย้ประชมุ และคำ่บ ำเหน็จกรรมกำร ตำมรำยละเอียด ดงันี ้
1)  คำ่เบีย้ประชมุครัง้ละ 40,000 บำทตอ่คน ประธำนกรรมกำรแตล่ะคณะได้รับในอตัรำ 2 เทำ่ 
2)  คำ่บ ำเหน็จ โดยกรรมกำรพิจำรณำจดัสรรตำมควำมเหมำะสม  
3)  กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษัทจะไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร 
 

ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทไม่ได้รับค่ำตอบแทนอ่ืนใดนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้มี
กำรสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรให้สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยจดัให้มีกรมธรรม์
ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำร  (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
คำ่ใช้จำ่ย 

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม จึง
เสนอท่ีประชมุพิจำรณำและลงมตอินมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (16/22) 
  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้ นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 ภำยในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้ำนบำท ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

- เห็นด้วย 1,485,904,372 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9965  
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000  
- งดออกเสียง 52,300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0035  

รวมจ ำนวนผู้ออกเสียง 1,485,956,672 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000  
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 
ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยสนุทร อรุณำนนท์ชยั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ เสนอตอ่ท่ีประชมุ เพ่ือ

พิจำรณำอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2559 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แถลงว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 

120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก ำหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบ
บญัชีนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีส ำหรับปี 2559 โดยได้พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบในธุรกิจประกนัชีวิต ควำมช ำนำญในวิชำชีพ ควำมเป็นอิสระและเป็น
กลำงของผู้สอบบญัชี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจำก บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั โดยมีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ได้รับการแต่งตัง้เป็นปีที่ 
1. นำงนงลกัษณ์   พุม่น้อย 4172 2 
2. นำงสำวสมใจ  คณุปสตุ 4499 2 
3. นำงสำวรัชดำ  ยงสวสัดิ์วำณิชย์ 4951 2 

 

 ทัง้นี ้ก ำหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้ำงต้น เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงิน
ของบริษัทได้ และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ ให้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย 
จ ำกดั จดัหำผู้สอบบญัชีรับอนญุำตอ่ืนของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัทแทน อนึง่ ผู้สอบบญัชีไมมี่ควำมสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ จงึมี
ควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัท โดยก ำหนดคำ่สอบบญัชี ประจ ำปี 2559 
เป็นเงิน 2,415,000 บำท (สองล้ำนส่ีแสนหนึ่งหม่ืนห้ำพนับำท) ซึ่งเพิ่มขึน้จ ำนวน 815,000 บำท หรือเพิ่มขึน้ในจ ำนวน
ร้อยละ 51 จำกจ ำนวนคำ่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัิในปี 2558 เน่ืองจำกในปี 2559 จะมีภำระงำนตรวจสอบมำกขึน้เพ่ือ
รองรับกำรเปล่ียนแปลงของระเบียบข้อบงัคบัของทำงกำร 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (17/22) 
 

       หนว่ย : บำท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคดิเห็นเพิ่มเตมิ มีประเดน็ดงันี  ้
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุรัชนี  ธรรมเจริญ) 
 

ผู้บริหำรสำยบญัชีและกำรเงิน 
(คณุจำรุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม) 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอบบญัชี   
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
(คณุนงลกัษณ์  พุม่น้อย)  
   
 
 
 
 
 
 

สอบถำมรำยละเอียดกำรจัดประเภทในงบกำรเงินใหม่ และกำรจัดรำยกำร
ทำงกำรเงินใหมใ่ห้สอดคล้องกบั TFRS4 
 

เน่ืองจำกบริษัทจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม เพ่ือสะท้อนผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ท ำให้ต้องมีกำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
ใหม ่ซึง่ท ำให้มีปริมำณงำนเพิ่มมำกขึน้ ส ำหรับกำรจดัรำยกำรทำงกำรเงินใหม่
ให้สอดคล้องกับ TFRS 4 เป็นระเบียบของส ำนักงำน คปภ . ท่ีให้บริษัท
ประกันภัยมีกำรจัดรำยกำรงบกำรเงินใหม่ให้สอดคล้องกับ TFRS 4 ซึ่งเป็น
มำตรฐำนบัญชีเก่ียวกับกำรแยกสัญญำประกันภัยตำมประเภทสัญญำ 
นอกจำกนี ใ้นกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจ ำเป็นต้องใช้ผู้ เช่ียวชำญ ด้ำน
คณิตศำสตร์ประกนัภยัมำชว่ยในกำรตรวจสอบด้วย 
 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำในกำรจัดประเภทสัญญำตำม TFRS 4 ต้องพิจำรณำ
สญัญำท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ประกนัชีวิตและกรมธรรม์ประกนัภยัตอ่ท่ีมีผล
บงัคบัของบริษัทซึ่งมีจ ำนวนกว่ำ 300 ประเภทสญัญำ ส ำหรับกำรจดัประเภท
ในงบกำรเงินใหม่เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยนัน้ จะมีกำร
เปล่ียนแปลงคอ่นข้ำงมำก ทัง้งบกำรเงิน รำยละเอียดในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงิน รวมถึงกำรวิเครำะห์ควำมออ่นไหวและกำรกระจกุตวั ซึง่มีปริมำณงำน
เพิ่มขึน้คอ่นข้ำงมำก และผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์มำกขึน้เชน่กนั 
 
 

 

รายการ 2559 2558 เปลี่ยนแปลง 
(บาท) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

ค่าสอบบัญชี 2,415,000 1,600,000 815,000 51 
คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี 1,000,000 1,000,000 0 0 

คำ่สอบทำนงบไตรมำส รวม 3 ไตรมำส 600,000 600,000 0 0 
กำรจดัประเภทในงบใหม ่ 365,000 - 365,000 100 
TFRS4 450,000 - 450,000 100 
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ผู้ ถือหุ้น 
(คณุรัชนี  ธรรมเจริญ) 
 

ผู้บริหำรสำยบญัชีและกำรเงิน 
(คณุจำรุวรรณ ลิม้คณุธรรมโม) 
 
 
 
 
 

คณุวิชย  ไทรวิจิตร 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(จำก คณุศริิลกัษณ์  ธนสำรศลิป์) 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (18/22) 
 

ขอให้ช่วยอธิบำยเพิ่มเติมเก่ียวกับบทบำทของนักคณิตศำสตร์ประกันภัยใน
กำรตรวจสอบ 
 

กำรค ำนวณภำระท่ีบริษัทมีตำมสัญญำประกันภัย กำรแยกประเภทสัญญำ 
รวมถึงกำรค ำนวณควำมพอเพียงของเงินส ำรองประกันชีวิต จะต้องจดัท ำโดย
นกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ดงันัน้ในขบวนกำรตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีจงึต้องใช้
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยเข้ำมำช่วยตรวจสอบควำมเหมำะสม เน่ืองจำก
ผู้สอบบญัชีท่ีเป็นนกับญัชีไมส่ำมำรถตรวจสอบควำมถกูต้องได้  
 

สอบถำมเก่ียวกบัผลกระทบจำกสินค้ำท่ีมีกำรเวนคืนก่อนครบก ำหนดทัง้ใน
ด้ำนของก ำไร และควำมเส่ียง 
 
 
 

เม่ือมีกำรเวนคืนกรมธรรม์ จะสง่ผลให้คำ่ใช้จำ่ยเงินส ำรองประกนัชีวิตลดลง 
แตส่ินค้ำโดยสว่นใหญ่ถ้ำไมไ่ด้ถกูเวนคืนก็จะสำมำรถท ำก ำไรได้อยำ่งตอ่เน่ือง
ในระยะยำว นอกจำกนีก้รณีท่ีมีกำรเวนคืนในจ ำนวนท่ีสงูมำกๆ อำจมีผล 
กระทบตอ่สภำพคล่องของบริษัทได้ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมตอินมุตัิ 
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั โดยมีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี  ้
 

  (1) นำงนงลกัษณ์  พุม่น้อย      ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 4172 และ/หรือ 
(2) นำงสำวสมใจ  คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 4499 และ/หรือ 
(3) นำงสำวรัชดำ  ยงสวสัดิ์วำณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 4951  
 

โดยให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงิน
ของบริษัทได้ และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้บริษัท 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผู้สอบบญัชีรับอนญุำตอ่ืนของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ท ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทแทน และมีมติอนุมติคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
ประจ ำปี 2559 เป็นเงิน 2,415,000 บำท (สองล้ำนส่ีแสนหนึ่งหม่ืนห้ำพนับำท) ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 51 
จำกจ ำนวนคำ่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัใินปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (19/22) 
 

- เห็นด้วย 1,485,915,592 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 280 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสียง 53,300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสียง 1,485,969,172 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระอ่ืนๆ 
 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถำมและ
เสนอแนะเร่ืองตำ่งๆ ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น 
(คณุศริิชยั  เทนอทุยั) 
 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอให้ช่วยสรุปภำวกำรณ์แข่งขนัในอตุสำหกรรม สดัส่วนประชำชนท่ีมีกำรถือ
กรมธรรม์ประกันชีวิต (Penetration Rate) รวมถึงนโยบำยกำรลงทุนภำยใต้
สภำวะดอกเบีย้ตกต ่ำเชน่ปัจจบุนั 
 

ปัจจุบันกำรแข่งขันในตลำดประกันชีวิตค่อนข้ำงสูง บริษัทเน้นสร้ำงควำม
แตกต่ำง โดยเน้นในด้ำนภำพลกัษณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน กำรสร้ำง
หลกัประกันด้ำนควำมคุ้มครองชีวิตและสุขภำพ ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงฐำนะ 
และเน้นควำมพงึพอใจของลกูค้ำและคูค้่ำ ปรับปรุงขบวนกำรท ำงำนภำยในให้
มีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้ น ำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำน 
รวมถึงกำรบริหำรคำ่ใช้จำ่ย เพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัระยะยำว 
 

ด้ำนสดัส่วนประชำชนท่ีมีกำรถือกรมธรรม์ประกันชีวิต เม่ือเทียบสดัส่วนเบีย้
ตอ่รำยได้ประชำชำติจะอยูใ่นระดบัประมำณ 4.4% ส ำหรับนโยบำยกำรลงทนุ
ในภำวะท่ีดอกเบีย้ตกต ่ำนี ้บริษัทพยำยำมกระจำยกำรลงทุนมำกขึน้ใน
กองทุนอสงัหำริมทรัพย์ และกองทุนโครงสร้ำงพืน้ฐำน ซึ่งให้ผลตอบแทนท่ีดี
และมีควำมเส่ียงไมม่ำก   
 

นอกจำกนีบ้ริษัทกระจำยเงินลงทนุไปลงทนุในตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนมำกขึน้
ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ส ำหรับกำรลงทนุในตรำสำรทนุบริษัทจะ
พิจำรณำกำรลงทนุตำมควำมเหมำะสมของสภำวะ 
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ผู้ ถือหุ้น 
(คณุอิทธิกร  โกศลสวุิรัฒน์) 
 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุรัชนี  ธรรมเจริญ) 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีสง่มำด้วย 1 (20/22) 
 

โดยรวมและระดบัรำคำของหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุ ในอีกด้ำนหนึ่งบริษัทก็มีกำร
ติดตำมและปรับปรุงต้นทุนสินค้ำอยู่ เป็นระยะๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้จำกกำรลงทนุในแตล่ะขณะ 
 

สอบถำมนโยบำยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยระหว่ำงช่องทำงธนำคำรและ
ช่องทำงตัวแทน รวมถึงสอบถำมเก่ียวกับกำรขำยสินค้ำกรมธรรม์ควบกำร
ลงทนุ (Unit Linked) 
 

ช่องทำงทัง้ 2 ช่องทำงหลักของบริษัทมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก ด้วย
ข้อจ ำกดัของชอ่งทำงธนำคำรท ำให้สินค้ำท่ีเสนอขำยเน้นไปท่ีสินค้ำท่ีเรียบง่ำย 
ท ำควำมเข้ำใจไม่ยำกนัก ไม่ มีเง่ือนไขของกรมธรรม์และผลประโยชน์ไม่
ซบัซ้อน ในขณะท่ีช่องทำงตวัแทนผู้ขำยท ำเป็นอำชีพเต็มเวลำ มีเวลำ มีควำม
เช่ียวชำญ และสำมำรถให้บริกำรหลงักำรขำยได้ดีกว่ำ จึงเหมำะส ำหรับกำร
ขำยสินค้ำท่ีมีควำมซบัซ้อนมำกขึน้ และมีกำรขำยสญัญำเพิ่มเติมพิเศษควบคู่
ไปด้วย บริษัทให้ควำมส ำคญัและพยำยำมพฒันำทัง้ 2 ช่องทำงไปพร้อมๆกัน 
ส ำหรับสินค้ำควบกำรลงทุน ปัจจบุนัมีขำยอยู่บ้ำงในตลำดแตย่งัไม่แพร่หลำย
มำกนกั บริษัทยงัไมมี่สินค้ำดงักลำ่วเสนอขำย แตใ่นอนำคตอำจพิจำรณำออก
สินค้ำดงักลำ่วขำยขึน้กบัสภำวะตลำด 
 

สอบถำมเก่ียวกบันโยบำยกำรน ำเทคโนโลยีทำงกำรเงิน (FINTECH) เข้ำมำใช้
ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

บริษัทด ำเนินกำรเร่ืองดงักล่ำวในหลำยๆ ด้ำน เช่นกำรพฒันำระบบเพ่ือให้ผู้
เอำประกนัสำมำรถตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และ/หรือค้นหำข้อมลูสินค้ำท่ี
ต้องกำร ส ำหรับด้ำนคูค้่ำบริษัทก็ได้มีกำรพฒันำระบบสนบัสนนุเพ่ือให้ผู้ขำยมี
เค ร่ืองมือ ท่ีจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุน ให้กำรขำยมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ นอกจำกนีปั้จจุบนับริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
กำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึ่งมีแผนงำนว่ำจะสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรได้ใน
ปี 2559 นี ้
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ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวสนัต์  พงษ์พทุธมนต์) 
 
 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณุวิชย  ไทรวิจิตร 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(จำก คณุศริิลกัษณ์  ธนสำรศลิป์) 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (21/22) 
 

สอบถำมถึงสำเหตท่ีุท ำให้ยอดขำยของบริษัทในแตล่ะไตรมำสมีควำมผนัผวน
มำก รวมถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของสินค้ำประเภทสะสมทรัพย์ และ
อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุท่ีบริษัทท ำได้ 
 

ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจะมำจำก 3 เร่ืองหลักๆ คือ
ยอดขำย ค่ำใช้จ่ำย และรำยได้จำกกำรลงทุน  โดยยอดขำยของบริษัทในแต่
ละไตรมำสจะมีควำมผนัผวนตำมกลยุทธ์กำรแข่งขนัและกำรท ำตลำดสินค้ำ
แต่ละประเภท ซึ่งบริษัทและคู่ค้ำวำงแผนร่วมกัน ในขณะท่ีค่ำใช้จ่ำยของ
บริษัทมักจะมีกำรปรับปรุงในไตรมำสสุดท้ำย ซึ่งเป็นปกติส ำหรับหลักทำง
คณิตศำสตร์ประกนัภยัของธุรกิจประกนัชีวิตท่ีจะพิจำรณำปรับปรุงสมมตุฐิำน
ค่ำใช้จ่ำยทำงคณิตศำสตร์ทุกสิน้ปี เพ่ือสะท้อนประสบกำรณ์จริงท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจบุนั ส ำหรับรำยได้จำกกำรลงทนุก็จะมีควำมผนัผวนขึน้อยู่กับรำยได้จำก
เงินปันผล และสภำวะกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ซึ่งมีผลกระทบต่อก ำไร
หรือขำดทนุจำกกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
 

ส ำหรับควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของสินค้ำนัน้ โดยทั่วไปกรมธรรม์ท่ีเน้น
ควำมคุ้มครองจะมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรท่ีดีกว่ำสินค้ำสะสมทรัพย์ ซึ่ง
จ ำเป็นต้องบริหำรเงินลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนท่ีดีเพ่ือสร้ำงก ำไร ในปี 2558 
บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนทำงบัญชีประมำณ 5% และหำก
พิจำรณำรวมก ำไร/ขำดทุน ท่ียังไม่รับรู้จำกเงินลงทุนประเภทเผ่ือขำย จะมี
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนท่ีประมำณ 4% ซึ่งยังไม่รวมก ำไรจำกเงิน
ลงทุนระยะยำวประเภทถือจนครบอำยุ อย่ำงไรก็ตำมกำรพิ จำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของสินค้ำท่ีขำย โดยพิจำรณำ Value of New 
Business (VNB) น่ำจะสะท้อนภำพควำมสำมำรถกำรในกำรท ำก ำไรได้ดีกว่ำ
กำรพิจำรณำแต่เพียงก ำไร/ขำดทนุทำงบญัชี ซึ่งตำมท่ีได้เรียนให้ท่ำนผู้ ถือหุ้น
ทรำบในวำระ ท่ี  2 บ ริษั ท มี  VNB  จ ำนวน  1,441 ล้ ำนบำทในปี  2558 
เปรียบเทียบกบั 1,143 ล้ำนบำทในปี 2557 
 

สอบถำมเก่ียวกำรขำยกรณีลูกค้ำมำซือ้ประกันชีวิตโดยตรงกับบริษัทท่ี
ส ำนกังำน 
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กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
(คณุโชน  โสภณพนิช) 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (22/22) 
 

ชีแ้จงว่ำปัจจุบนับริษัทไม่มีกำรขำยตรงผ่ำนส ำนกังำนสำขำ เน่ืองจำกเห็นว่ำ
กำรขำยโดยผ่ำนคนกลำงทัง้ตวัแทนมืออำชีพ หรือผ่ำนช่องทำงธนำคำร เป็น
ช่องทำงท่ีมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ ผู้ ขำยมีควำมเป็นมืออำชีพมำกกว่ำ 
สำมำรถให้ข้อมลูและแนะน ำสินค้ำได้ในรำยละเอียด อีกทัง้สำมำรถให้บริกำร
ท่ีดีกวำ่แก่ลกูค้ำ 

 

 ก่อนปิดกำรประชมุ ประธำนฯ แจ้งท่ีประชมุว่ำระหวำ่งกำรประชมุมีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน เพ่ือเข้ำร่วมประชมุ
เพิ่มขึน้ โดยมีจ ำนวนผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึน้เป็น 181 รำย และผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ 549 รำย รวม
ทัง้หมดเพิ่มขึน้เป็น 730 รำย นับจ ำนวนหุ้ นทัง้หมด 1,485,969,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.1927 ของจ ำนวนหุ้ นท่ี
จ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด 

 

เลขำนุกำรบริษัท รำยงำนท่ีประชุมถึงข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นในเร่ืองกำรให้บริษัทขยำยอำยุรับประกันได้
ถึงอำยุ 80 ปี เน่ืองจำกมีบริษัทคู่แข่งบำงแห่ง ออกสินค้ำดงักล่ำวเช่นกัน โดยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่กล่ำวขอบคุณ
และจะน ำเร่ืองไปพิจำรณำ 

 

ไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจำรณำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นท่ีสละเวลำมำร่วม
ประชมุ  
 
ปิดการประชุมเวลา 11.12 น. 
 
 

 

                     

     (นายเชิดชู  โสภณพนิช)                                      (นายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล) 
        ประธานกรรมการ                                                          เลขานุการบริษัท 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (1/7) 
 

 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 
อายุ:  74 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้:  กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  40 ปี (เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2519) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 10 ปี (เมื่อวนัท่ี 18 ธันวำคม 2550) 
 

การศึกษา  
ปริญญำโท   บริหำรธุรกิจ University of Arkansas, USA 
ปริญญำตรี   Southern Arkansas University, USA 
ปริญญำ   ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
หลกัสตูร   กำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ปรอ. 366 
หลกัสตูร   กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ส ำหรับนกับริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 5 สถำบนัพระปกเกล้ำ 
หลกัสตูร   ผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 6 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 98/2551 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร   Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
   
ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2550 - ปัจจบุนั:   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2519 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2547 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร บริษัทเจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ (4 บริษัท)   
2547 - ปัจจบุนั:   รองประธำนกรรมกำร บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ำกดั 
2541 - ปัจจบุนั:   ประธำนกรรมกำร บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
2531 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และประธำนคณะผู้บริหำร บมจ ซี.พี. แลนด์  
2528 - ปัจจบุนั:   ประธำนกรรมกำร บริษัท น ำ้ตำลรำชบรีุ จ ำกดั 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (2/7) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559   คณะกรรมกำรบริษัท    8/8  
      คณะกรรมกำรตรวจสอบ   6/6 

      
การถอืหุ้นในบริษัท    กำรถือหุ้นทำงตรง 579,200 หุ้น (ณ วนัท่ี 30 สงิหำคม 2559) 

คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
จ ำนวนหุ้นไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงจำกวนัท่ี 30 ตลุำคม 2558  
 

ไมม่ีกำรถือหุ้นทำงอ้อม  
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
กำรมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำตกิบักรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) - ไมเ่ป็น - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ        - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (3/7) 
 

 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 
ชื่อ – นามสกุล:  รองศาสตราจารย์ ด ารงค์  ทวีแสงสกุลไทย   
อายุ:  65 ปี   

สัญชาต:ิ ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 3 ปี (เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2557) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 3 ปี (เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2557) 
 

การศึกษา  
ปริญญำตรี   วศ.บ. (เกียรตินิยม) วศิวกรรมอตุสำหกำร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำโท   Industrial Eng. & Management, A.I.T 
หลกัสตูร   Diploma of Lead Assessor of ISO-9000, QMI 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2557 - ปัจจบุนั:  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท) 
2558 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรพฒันำและตรวจประเมนิคณุภำพกำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำ (สมศ.) 
2558 - ปัจจบุนั:   Executive Committee of Council of Engineers (Thailand) 
2556 - ปัจจบุนั:   Chair Professor of Innovation Management of Chulalongkorn University 
2555 - ปัจจบุนั:  AUN-QA Expert for ASEAN University Network (AUN) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558   คณะกรรมกำรบริษัท    8/8 
      คณะกรรมกำรตรวจสอบ   6/6 
      คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  3/3 
 

การถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ีทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (4/7) 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
กำรมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำตกิบักรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) - ไมเ่ป็น - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ        - ไมเ่ป็น - 
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 สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (5/7) 
 

 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  คุณประพันธ์  อัศวอารี   
อายุ: 60 ปี  

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 3 ปี (เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2557) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 3 ปี (เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2557) 
 

การศึกษา  
ปริญญำตรี   สำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 101/2551 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Audit Certification Program (ACP) รุ่นท่ี 21/2550 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2557 - ปัจจบุนั:  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2557 - 9 ส.ค. 2559:  กรรมกำรลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2550 - 2556:   กรรมกำร บริษัท จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ำ้ภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (11 บริษัท) 
2559 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรบริษัท อินเตอร์คำรำบำว(UK) จ ำกดั 
2558 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรบริษัท RFC Propco Limited 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร BC Andaman Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร BC Golf Resort Management Co., Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั:  กรรมกำร Blue Canyon Holding (Thailand) Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร Blue Canyon Property Corp., Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร Blue Canyon Development Co., Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร Canyon Capital Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร Legacy Resources (Thailand) Ltd. 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร Murex Co., Ltd. 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (6/7) 
 

2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร Pluakdaeng Eastern Estate Co., Ltd. 
2552 - เม.ย. 2556:  กรรมกำรบริหำรสมำคม, กรรมกำรสมำคม, กรรมกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั   

สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2550 - พ.ค. 2556:  กรรมกำร บริษัท ยนูเิวอร์ แซล ยทูีลติีส์้ จ ำกดั   
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558   คณะกรรมกำรบริษัท    4/8 
      คณะกรรมกำรตรวจสอบ   2/6 
      คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  1/3 
      คณะกรรมกำรลงทนุ   1/11 
 

การถอืหุ้นในบริษัท   ไมม่ีทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
กำรมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำตกิบักรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) - ไมเ่ป็น - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ        - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (7/7) 
 

 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นางประไพวรรณ ลิมทรง 
อายุ:   49 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมกำร  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  11 ปี (เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2548) 
 

การศึกษา  
ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑติบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
ปริญญำตรี   คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 80/2549 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2548 – ปัจจบุนั:   กรรมกำร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ (3 บริษัท) 
2550 - ปัจจบุนั:  กรรมกำร บริษัท กรีนสปอต จ ำกดั 
2547 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จ ำกดั 
2534 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร บริษัท เอ็น แอล เรสซิเด้นซ์ จ ำกดั  
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558   คณะกรรมกำรบริษัท    7/8 
 

การถอืหุ้นในบริษัท   กำรถือหุ้นทำงตรง 30,000,000 หุ้น (ณ วนัท่ี 30 สงิหำคม 2559) 
คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
จ ำนวนหุ้นลดลง 6,000,000 หุ้น จำกวนัท่ี 30 ตลุำคม 2558  
 

ไมม่ีกำรถือหุ้นทำงอ้อม 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมม่ี - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไมเ่ป็น -  
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 4 (1/2) 
       

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
 
หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำท่ีพิจำรณำสรรหำบุคคลผู้ ท่ีเหมำะสมโดยพิจำรณำจำกผู้ ทรงคุณวุติซึ่งมี
ประสบกำรณ์จำกหลำกหลำยธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยะธรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีวฒิุภำวะและควำมเป็นมืออำชีพ สำมำรถอุทิศ
เวลำให้กบังำนของบริษทอย่ำงเพียงพอ 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมเป็นอิสระ โดยมีสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด และมี 1 ท่ำนท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบญัชี และ/หรือกำรเงินเป็นอย่ำงดีและเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมกำร
อิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ  
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีหน้ำท่ีในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และให้คณะกรรมกำรบริหำรแต่งตัง้พนักงำนต ำแหน่ง
ผู้บริหำร จ ำนวน 1 คน ท ำหน้ำท่ีเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรบริหำร 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งและผู้บริหำรระดับสูงเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแต่งตัง้ผู้ บริหำรท่ี
รับผิดชอบดูแลงำนด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเลขำนุกำร เพื่อท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม ให้เป็นไปตำมกรอบ
นโยบำยและหลกัเกณฑ์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมท่ีบริษัทและหน่วยงำนก ำกบัดแูลของภำครัฐก ำหนด  
กำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน โดยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน 
เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน เพื่อท ำหน้ำท่ีพิจำรณำสรรหำบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่ง และ
พิจำรณำหลกัเกณฑ์และรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสงูท่ีสงูกว่ำ หรือเทียบเท่ำรองผู้จดักำรใหญ่ คดัเลือก
บคุคลตำมกระบวนกำรสรรหำเพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุัติ และ/หรือ น ำเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุัติ
แต่งตัง้ตำมแต่กรณี ตำมข้อบงัคบับริษัท 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรจ ำนวนหนึง่เป็นคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน เป็นประธำน
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลกิจกำรให้มีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้ำง
ควำมเชื่อมัน่และควำมมัน่ใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทกุฝ่ำย  ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีให้สอดคล้องกบั
แนวทำงของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรลงทนุ 
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเป็นคณะกรรมกำรกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำสำมคน ผู้ ซึ่งมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมปีเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรลงทนุ กำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือกำรวิเครำ ะห์หลกัทรัพย์ 
เพื่อท ำหน้ำท่ีดแูลรับผิดชอบกำรลงทนุของบริษัท โดยให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ืองกำรลงทนุประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกนัชีวิต พ.ศ.2556 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 4 (2/2) 
นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทได้ก ำหนดนิยำม "กรรมกำรอิสระ"  ให้สอดคล้องตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 4/2552 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำร
อนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ดงันี ้
1.  มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน   
2.  กรรมกำรอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(1)   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

 (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือ  ผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(3)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดำมำรดำ  คู่สมรส    
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้
เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4)   ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่ง
ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(7)   ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8)   ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี
มีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(9)   ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร 
 

ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถิ่น
ท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร 

ข้อ 22. กรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องเป็นบคุคลสญัชำติไทย 
ข้อ 23. กำรเลือกตัง้กรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ทัง้นีต้ำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

23.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
23.2 ในกำรเลือกคณะกรรมกำร อำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคลครำวละคน หรือ ครำวละหลำย

คนรวมกนัเป็นคณะ ตำมแต่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ท่ีมีอยู่ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

23.3       กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ผู้ เป็นประธำน      
ท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

ข้อ 24. ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำมเป็นอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสดัส่วนหนึง่ในสำม 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลำกกนัว่ำผู้ ใดจะออก 
ส่วนปีหลงัต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระในข้อนี ้อำจได้รับเลือกตัง้กลบัมำเป็นกรรมกำรใหม่ได้ 
ข้อ 25. นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

25.1 ตำย 
25.2 ลำออก 
25.3 ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535   
25.4 ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตำมข้อ 28 
25.5 ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

ข้อ 26. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษัท กรรมกำรซึง่
ลำออกตำมวรรคหนึง่ จะแจ้งกำรลำออกของตนให้แก่นำยทะเบยีนทรำบด้วยก็ได้ 

ข้อ 27. ภำยใต้ข้อบงัคบั ข้อ 28 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือก
บคุคล ซึง่มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดเข้ำเป็นกรรมกำรแทน ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน 
 มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียัง
เหลืออยู่ 

บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ี
ตนแทน 
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ข้อ 28. ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมใน
สี่ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุ และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น
ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 29. กรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ 30. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำร 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรด้วยก็ได้ 
รองประธำนกรรมกำรมีหน้ำท่ีตำมข้อบงัคบัในกิจกำร ซึง่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

ข้อ 31. ในกำรประชมุคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชมุอย่ำงน้อยไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำน  ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลือกกรรมกำร
คนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

  กำรวินิจฉยัชีข้ำดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
 กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน  เว้นแต่กรรมกำรซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้  
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 

ข้อ 32.   ประธำนกรรมกำรเป็นผู้มีอ ำนำจเรียกประชมุ หรือสัง่ให้มีกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรได้ในกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรให้
ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนกำรประชมุ  เว้นแต่ในกรณี
จ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกว่ำนัน้ก็ได้ 

ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
  ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้กรรมกำรคนหนึง่เป็นกรรมกำรผู้จดักำร โดยให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 

คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรก็ได้ 

ข้อ 34. ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้ นส่วนหรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำร
แข่งขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ข้อ 35. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกัช้ำ  หำกมีส่วนได้เสียในสญัญำท่ีท ำกบับริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้ นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 36. คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชมุอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนสำขำ  หรือจงัหวดั
ใกล้เคียง 

ข้อ 37.  คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งตำมท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมกำรบริหำร โดยให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีควบคมุดแูล
กิจกำรของบริษัทตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้และให้กรรมกำรผู้จดักำรเป็นกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง 

  ให้คณะกรรมกำรบริหำรเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรบริหำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรบริหำรมี
หน้ำท่ีตำมข้อบงัคบัในกิจกำรซึง่ประธำนกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จตำมท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำรก ำหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมกำรบริหำรผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นตำมข้อบงัคบันีใ้นฐำนะกรรมกำร       
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ข้อ 38.   ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นประธำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริหำรไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้รองประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ในกรณี ท่ีไม่มีรองประธำน
กรรมกำรบริหำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลือกกรรมกำรซึง่มำประชมุ
คนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีดงัท่ีก ำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วย
กรรมกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมด จงึถือว่ำครบเป็นองค์ประชมุ 

  กำรวินิจฉัยชีข้ำดของท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรบริหำรจะต้องได้รับกำรออกเสียงไม่
น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ ำนวนเสียงท่ีเป็นองค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ กรรมกำรหนึง่คนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ำคะแนน
เสียงเท่ำกนัให้ประธำนท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

  กรรมกำรบริหำรผู้ใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
ข้อ 39.   คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้มีจ ำนวน คุณสมบัติ หน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้ 
  ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
  กรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด แต่ทัง้นี ไ้ม่

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรตรวจสอบผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นตำมข้อบงัคบันีใ้นฐำนะ
กรรมกำร 

ข้อ 40.   ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลือกกรรมกำรซึง่มำประชมุคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

  กำรวินิจฉัยชีข้ำดของท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องได้รับกำรออก
เสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียงท่ีเป็นองค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ กรรมกำรหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ำ
คะแนนเสียงเทำ่กนัให้ประธำนท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้ำด  

ข้อ 41. ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจจดัตัง้ส ำนกังำนสำขำ หรือเลิกส ำนกังำนสำขำของบริษัทได้ 
ข้อ 42. อ ำนำจกรรมกำรท่ีจะท ำนิติกรรมผกูพนับริษัท คือ กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั 
ข้อ 43. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำร ซึง่มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อผกูพนับริษัท และ/หรือกำร

ท ำนิติกรรมต่ำงๆ แทนบริษัท พร้อมทัง้ก ำหนดเงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผกูพนับริษัทของกรรมกำรดงักล่ำวได้ 
ข้อ 44. กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของ เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตำมท่ี

ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึง่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็น
ครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้  และนอกจำกนัน้อำจให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิกำรต่ำงๆ 
ตำมระเบยีบของบริษัท 

ควำมในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังำนหรือลกูจ้ำงบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในอนัท่ีจะได้รับ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลกูจ้ำงบริษัท       
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หมวดที่ 5  กำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 45. คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 (สี)่ เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัท กำรประชมุผู้ถอืหุ้นครำวอื่นนอกจำกท่ีกล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำกำรประชมุวิสำมญั 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญั  เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกนันับ
จ ำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ำ) คน ซึง่หุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึง่ในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมดจะเข้ำช่ือกนัท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำรเรียก
ประชมุผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบเุหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่ำวด้วยในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมกำร ต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นภำยใน 1 (หนึง่) เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือ
จำกผู้ถือหุ้น 

ข้อ 46. ในกำรเรียกประชมุผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถำนท่ี  วนั  เวลำ  ระเบยีบวำระกำรประชมุ  และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ  พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร  และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบยีนทรำบไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) 
วนัก่อนวนัประชมุ  และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 (สำม) วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม) 
วนั 

ข้อ 47. ในกำรประชมุผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี)  มำประชมุไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ำ) คน  หรือไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทัง้หมดและจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด 
จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมงจ ำนวนผู้ถือหุ้ นซึง่เข้ำมำร่วมประชมุ
ไม่ครบองค์ประชมุตำมท่ีก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอกำรประชมุเป็นอนัระงบั
ไป  ถ้ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด
ประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ  48. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้  
ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ 
ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยถือว่ำ หุ้นหนึง่มีหนึง่เสียง 
กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 5 คน ร้องขอและท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนน
เสียงลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตำมท่ีประธำนในท่ีประชมุก ำหนด 

ข้อ 49. มติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมคีะแนนเสียงเท่ำกนั  

ให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 
49.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท    
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(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเกี่ยวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยให้
บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้  หรือหุ้ นกู้ ชนิดแปรสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ กำรออกหุ้นบุริมสิทธิ  หรือหุ้ น

บุริมสิทธิชนิดแปรสภำพเป็นหุ้ นสำมัญได้ กำรออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตำมบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นทกุชนิด 

(ฉ) กำรควบ หรือเลิกบริษัท 
ข้อ 50. กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำมีดงันี ้

50.1 พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถงึผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
50.2 พิจำรณำและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก ำไรขำดทนุ 
50.3 พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร 
50.4 เลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
50.5 เลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี 
50.6 กิจกำรอื่นๆ 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิ หลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคล แต่จะต้องไม่มี
ขำดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ตำมพระรำชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 
และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.  การมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสำมำรถพิจำรณำมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริษัทได้จดัส่ง
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบข. หรือแบบ ค. ตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้ (สิง่ที่สง่มำด้วย 8)  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและ
ดแูลหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส ำหรับผู้ ถือหุ้นนอกจำกนัน้
สำมำรถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเท่ำนัน้ โดยบริษัทได้จดัสง่หนงัสอืหนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มำพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้หรือสำมำรถ Download ได้ที่ Website : www.bangkoklife.com  

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
1.1 ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน    

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
1.2 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 
1.3 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องน ำหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ณ สถำนที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ

จะเข้ำประชมุ 
1.4 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทำ่นัน้ 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ผู้มอบฉันทะสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะในกำรประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยระบช่ืุอและรำยละเอียดกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ คือ  
 

     ดร. ศิริ  การเจริญดี 
     บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
     23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนวิ ถนน พระรำม 9 
     เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310  

 

ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลำยมือช่ือ ผู้มอบฉนัทะ ใส่ซองบริกำรไปรษณีย์
ธุรกิจ ตอบรับ และปิดผนกึสง่ทำงไปรษณีย์ โดยไมต้่องผนกึตรำไปรษณีอำกรมำยงั 
 

เลขานุการบริษัท  
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว  ถนนพระรำม 9  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310    

http://www.bangkoklife.com/
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ก่อนวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น หรือน ำมำมอบตอ่กรรมกำร หรือบคุคลที่กรรมกำรแตง่ตัง้ก่อนเร่ิมกำรประชมุ       
เพื่อบริษัทจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของทำ่นตอ่ไป 

 

2.  การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเร่ิมตรวจสอบควำมสมบรูณ์และถูกต้องของเอกสำรส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และเปิดรับลงทะเบียน 

ตัง้แต่เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 
รอยัลซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ตำมแผนที่สถำนที่จัดประชุมที่ได้แนบมำพร้อมนี ้     
(สิง่ที่สง่มำด้วย 9)   
 ผู้ เข้ำประชมุจะต้องแสดงเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ในกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ซึ่งปรำกฏรูปถ่ำยของผู้ ถือหุ้นและยงั

ไม่หมดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง  กรณีที่มีกำรเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกุลให้
ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย โดยบริษัทจะไม่ขอเอกสำร หรือหลกัฐำนอื่นใดนอกเหนือจำกที่ได้กลำ่วมำข้ำงต้น 
เพื่อเป็นกำรกีดกนั หรือสร้ำงภำระให้ผู้ ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชมุ 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มำด้วย 8) เลอืกแบบใดแบบหนึ่ง ซึง่กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน และ

ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท 
2. ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ ถือหุ้น โดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้นและ     

ผู้มอบฉนัทะได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
3. เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้น 

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้ำประชมุด้วยตนเอง 

1. เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้แทนโดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.1 ข้ำงต้น 
2. ส ำเนำภำพถ่ำยหนงัสอืรับรองจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคลและมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนซึ่งเป็นผู้ เข้ำประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มำด้วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน และ

ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท  
2. ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง  โดย

ผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3. เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้น 
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3. ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้เตรียมเอกสำรและแสดงเอกสำรในข้อ 1. และข้อ 2. มำใช้บงัคบักบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้ำประชมุซึง่มิได้มีสญัชำติไทย 
หรือซึง่เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ แล้วแตก่รณี ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 หนงัสอืรับรองกำรเป็นนิติบคุคลนัน้อำจจะเป็นเอกสำรที่ออกโดยสว่นรำชกำรของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ ตัง้อยู่

หรือโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือ
ช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ รวมถึงที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

3.2 เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำไทยจะต้องจัดท ำค ำแปลภำษำไทยแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

  

3.  การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 ประธำนที่ประชุมจะแจ้งวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเข้ำสูว่ำระกำร
ประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
1.1 กำรออกเสียงลงคะแนนให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง เว้นแต่กฎหมำยจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ถ้ำคะแนนเสียง

เทำ่กนั ให้ประธำนมีเสยีงชีข้ำดอีกเสยีงหนึง่ตำ่งหำก  
1.2 กำรออกเสยีงลงคะแนนไมส่ำมำรถแบง่แยกเสยีงได้ หรือไมส่ำมำรถออกเสยีงลงคะแนนบำงสว่นได้ 
1.3 กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ประธำนจะสอบถำมที่ประชุมวำ่ มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดคดัค้ำน หรืองดออก

เสยีง โปรดยกมือขึน้ 
1.4 ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชุมแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำม

ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตำมที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะน ำกำรออกเสียงลงคะแนนตำมที่ 
ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่วไปบนัทกึรวบรวมไว้ลว่งหน้ำ ในขณะที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
2.1 กำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ  บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีบริษัทบนัทึกไว้ลว่งหน้ำในขณะที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้ำประชุม 
ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มำหกัออกจำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระ 

2.2 กำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงในวำระเลอืกตัง้กรรมกำรจะบนัทึกทัง้คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกสยีง 

2.3 ประธำน จะแจ้งให้ที่ประชมุทรำบผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ หลงัจำกกำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่
ละวำระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ
เทำ่ใด 
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ประวัตกิรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – นามสกุล:  ดร. ศิริ การเจริญดี 
อายุ:  68 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ต าแหน่งในบริษัท:   กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
ประธำนคณะกรรมกำรลงทนุ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 17 ปี (ได้รับกำรแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 27 เมษำยน 2542) 
 

การศึกษา  
ปริญญำเอก   Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia 
ปริญญำโท   Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia 
ปริญญำตรี   (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia 
หลกัสตูร   ผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 5/2550 
หลกัสตูร    Advanced Management Program, รุ่น ที่ 113/2538 Harvard Business School 
หลกัสตูร    Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 6/2548 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 60/2548 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 4/2546 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 
ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2556 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2553 - ปัจจบุนั:   ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2546 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรบริหำร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2542 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2558 - ปัจจบุนั:   ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จ ำกดั (มหำชน) 
2553 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและก ำกบัดแูลกิจกำร     

บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) 
2547 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรคณะธรรมำภิบำล สรรหำ และก ำหนดผลตอบแทน  

บริษัท อินโดรำมำ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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2543 - ปัจจบุนั:   กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ำกดั (มหำชน) 

2543 - ปัจจบุนั:   รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท น ำ้มนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2554 - 2557:    คณะกรรมกำรก ำกบักำรบริหำรควำมเสีย่ง ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
2553 - ปัจจบุนั:   อนกุรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรเก่ียวกบักำรปรับปรุงระบบกำรเงินและงบประมำณ 
        ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ส ำนกังำน ก.พ.ร.) 
2552 - 2557:   กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
2546 - ปัจจบุนั:   คณะกรรมกำรจดัท ำบนัทกึข้อตกลง และประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ (รำย สำขำ)  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลงั 
2559 - ปัจจบุนั:   ประธำนกรรมกำร บริษัท ทริส เรทติง้ จ ำกดั 
2546 - ปัจจบุนั:   กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558   คณะกรรมกำรบริษัท     8/8 
   คณะกรรมกำรบริหำร    11/11 
   คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  11/11 
   คณะกรรมกำรลงทนุ    10/10 

 

การถอืหุ้นในบริษัท   ไมม่ีทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม      

  
ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

กำรมีควำมสมัพนัธ์เป็นญำตกิบักรรมกำรรำยอื่น/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผำ่นมำ  - ไมม่ี - 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีแขง่ขนั/กิจกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฏหมำย) - ไมเ่ป็น - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ        - ไมเ่ป็น - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 52 - 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 8 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

 
 
 
 
 
การมอบฉันทะ 
 
 หำกท่ำนผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระของบริษัท โดยข้อมลูกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งท่ีแนบมำด้วย 7 หรือ แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้ำร่วมประชมุ และ
ออกเสียงในท่ีประชมุแทน โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ใน 3 แบบดงันี ้
 

1. แบบ ก. (เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป) 
2. แบบ ข. (เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
3. แบบ ค. (เป็นแบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป) 

 
       เขียนที่..................................................................................... 
       วนัท่ี .............. เดือน ……........................... พ.ศ. ……............. 

(1)  ข้ำพเจ้ำ...................................................................... สญัชำติ................................ อยูบ้่ำนเลขท่ี........................... 
ถนน...................................ต ำบล/แขวง…………......อ ำเภอ/เขต...........................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................... 
  (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)   
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม......................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั....................................เสยีง  ดงันี ้
  หุ้นสำมญั...................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั.............................................เสยีง 
       หุ้นบริุมสทิธิ................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั.............................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ............................................................................................. อำย ุ....................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี......................... 
ถนน....................................ต ำบล/แขวง.........................อ ำเภอ/เขต......................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์.......... หรือ 
             (2) ............................................................................................ อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี.......................... 
ถนน....................................ต ำบล/แขวง.........................อ ำเภอ/เขต.......................... จงัหวดั................. รหสัไปรษณีย์.......... หรือ 
              (3) ............................................................................................. อำย ุ..................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี.......................... 
ถนน....................................ต ำบล/แขวง..........................อ ำเภอ/เขต...........................จงัหวดั............... รหสัไปรษณีย์........... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมญั  
ผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี  2560 ในวันพฤหัสบดีที่  27 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ณ  ห้องประชุมชัน้  7 ส ำนักงำนใหญ่  บริษัท                
กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 

กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร  
  ลงช่ือ ..........................……...............................ผู้มอบฉนัทะ 

                      ( .............................………...................…... )  
      ลงช่ือ ..................………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................ )  
      ลงช่ือ ..................…………..…..........................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…........................... )  

ลงช่ือ ..................…………..…..........................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..….......................... ) 
 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่
สำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีง 

 

อำกร
แสตมป์   

 

20 บำท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
(เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

       
       เขียนที่..................................................................................... 
       วนัท่ี ................... เดือน ……......................... พ.ศ. ….............. 

(1)  ข้ำพเจ้ำ............................................................................. สญัชำติ............................ อยูบ้่ำนเลขท่ี........................ 
ถนน...................................ต ำบล/แขวง………………......อ ำเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย์............. 
  (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)   
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม........................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั........................................เสยีง  ดงันี ้
  หุ้นสำมญั......................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั......................................................เสยีง 
       หุ้นบริุมสทิธิ...................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั......................................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ............................................................................................. อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี.......................... 
ถนน.................................ต ำบล/แขวง...........................อ ำเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 
             (2) ............................................................................................ อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี.......................... 
ถนน.................................ต ำบล/แขวง............................อ ำเภอ/เขต...................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 
              (3) ............................................................................................. อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี......................... 
ถนน.................................ต ำบล/แขวง............................อ ำเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............ หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมญั  
ผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี  2560 ในวันพฤหัสบดีที่  27 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ณ  ห้องประชุมชัน้  7 ส ำนักงำนใหญ่  บริษัท             
กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร  
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
 (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี  ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

อำกร
แสตมป์   
20 บำท 
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 หน้ำ 2 ของจ ำนวน 4 หน้ำ 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
          กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
                 กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
   ช่ือกรรมกำร   นำยสนุทร  อรุณำนนท์ชยั 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมกำร   รศ. ด ำรงค์  ทวีแสงสกลุไทย 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมกำร   นำยประพนัธ์  อศัวอำรี 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมกำร          นำงประไพวรรณ  ลมิทรง 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง    
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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หน้ำ 3 ของจ ำนวน 4 หน้ำ 
 

 (5)  กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี  ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 
  (6)  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
 

  ลงช่ือ ..........................…….................................. ผู้มอบฉนัทะ 
                      ( .............................………...................…... )  
 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สำมำรถ
แบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะต้องพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตำมแนบ 
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หน้ำ 4 ของจ ำนวน 4 หน้ำ 
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ ข. 

 

 กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 
2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย     
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง     เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
 

  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................    
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
(เป็นแบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) 

 
เขียนที่................................................................................ 

           วนัท่ี ................ เดือน ……....................... พ.ศ. …............. 
(1)  ข้ำพเจ้ำ.............................................................................. สญัชำติ.............................. อยูบ้่ำนเลขท่ี................... 

ถนน.....................................ต ำบล/แขวง……………......อ ำเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย์............. 
ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   กรุงเทพประกนัชีวิต   จ ำกดั   (มหำชน)   
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม.......................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั.......................................เสยีง  ดงันี ้
  หุ้นสำมญั........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั......................................................เสยีง 
       หุ้นบริุมสทิธิ.....................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั......................................................เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ...................................................................................... อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี................................ 
ถนน.................................ต ำบล/แขวง...........................อ ำเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 

      (2) ...................................................................................... อำย ุ...................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี................................. 
ถนน.................................ต ำบล/แขวง............................อ ำเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............ หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ห้องประชุมชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึง
เลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 

 

 (3)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบำงสว่น คือ 

     หุ้นสำมญั.…………………..…..หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้.........................เสยีง 
     หุ้นบริุมสทิธิ ……………..…..…หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้......................... เสยีง 
           รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด ............................................... เสยีง 
 

 (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
 

อำกร
แสตมป์ 
20 บำท 
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หน้ำ 2 ของจ ำนวน 5 หน้ำ 
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
          กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
                 กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
   ช่ือกรรมกำร   นำยสนุทร  อรุณำนนท์ชยั 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมกำร   รศ. ด ำรงค์  ทวีแสงสกลุไทย 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมกำร   นำยประพนัธ์  อศัวอำรี 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมกำร          นำงประไพวรรณ  ลมิทรง 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง   

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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หน้ำ 3 ของจ ำนวน 5 หน้ำ 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

 (5)  กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวำ่กำรลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
 

  ลงช่ือ ..........................…….................................. ผู้มอบฉนัทะ 
                      ( .............................………...................…... )  
 
      ลงช่ือ ..................…………..…...............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 
      ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. )  
 

ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. ) 
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หน้ำ 4 ของจ ำนวน 5 หน้ำ 
หมำยเหต ุ

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพำะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นเทำ่นัน้ 

2. หลกัฐำนท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงทนุในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2)   หนงัสอืยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ำมำรถ

แบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวำระที่จะต้องพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  ตำมแนบ 
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หน้ำ 5 ของจ ำนวน 5 หน้ำ 
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ ค. 

 กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 
2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย     

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง     เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
 

  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................   
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   

 



 

- 63 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

แ
ผ
น
ท
ีแ่
ส
ด
ง
ส
ถ
า
น
ท
ีป่
ร
ะชุ
ม

 

บ
ร
ษิ
ทั
 ก
ร
ุง
เท
พ
ป
ร
ะก
นั
ช
วี
ติ
 จ
 า
ก
ดั
 (
ม
ห
า
ช
น
) 

ก
า
ร
เด
นิ
ท
า
ง
 

1
. 
เด
นิ
ท
า
ง
โ
ด
ย
ร
ถ
ป
ร
ะจ
 า
ท
า
ง
 

- 
  
ถ
น
น
พ
ระ
รา
ม
เก
า้ 

 
รถ
ป
ระ
จ
 า
ท
าง
ส
าย
 1

3
7
, 
1
6
8
,1

7
1
, 
5
1
7
 

- 
  
ถ
น
น
เพ
ช
รบ
รุ ี

 
 

รถ
ป
ระ
จ
 า
ท
าง
ส
าย
 1

1
, 
2
3
, 
6
0
, 
7
2
, 
9
3
, 
9
9
, 
1
1
3
, 
2
0
6
, 
5
1
2
 

 2
. 
เด
นิ
ท
า
ง
โ
ด
ย
ร
ถ
ไ
ฟ้
ฟ้
า
ใต
ด้
นิ

 

- 
  
ล
ง
ท
ีส่
ถ
าน
เีพ
ช
รบ
รุ ี
อ
อ
ก
ท
า
ง
อ
อ
ก
ถ
น
น
อ
โ
ศ
ก
ด
นิ
แ
ด
ง
  

 

 ห
ม
าย
เห
ต
 ุ:
  
ส
าม
าร
ถ
ส
อ
บ
ถ
าม
เส
น้
ท
าง
ท
ีต่
ัง้
บ
รษิั

ท
 ก
รุง
เท
พ
ป
ระ
ก
นั
ช
วีติ
 จ
 า
ก
ัด
 ม
ม
ห
าช
น
  
ท
ีห่
ม
าย
เล
 
 0

 2
7
7
7
 8

8
8
8
  

ส
ิ ง่
ท
ีส่
ง่
ม
า
ด
ว้ย
 9

 


	ปกหนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2560 Thai
	Thai_หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560



