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เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่งที่ส่งมาด้วย
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
สรุปข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ข้อมูลกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
ข้อปฏิบตั ิสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ซองบริการไปรษณียธ์ ุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช
ชั้น 11 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่
www.bangkoklife.com ตัง้ แต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน โดยมี
รายละเอียด ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 10-23
ความเห็นคณะกรรมการ: ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึน้ ในรอบปี 2563 โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วยข้อ 2 หน้า 24-29
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ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น รับ ทราบผลการด าเนิ น งาน และการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึน้ ในรอบปี 2563
การลงมติ: วาระนีไ้ ม่ตอ้ งลงมติจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัต ถุ ป ระสงค์และเหตุ ผล: เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามมาตรา 112 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บัญชีของบริษัทเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด แล้ว โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี ้
สรุ ปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563
ปี 2562
รายการ
งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ
324,782
สินทรัพย์ลงทุน
330,197
330,210
324,800
สินทรัพย์รวม

339,778

339,775

333,680

333,621

หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย

291,329

291,329

286,642

286,642

หนีส้ ินรวม

293,680

293,675

289,420

289,407

ส่วนของเจ้าของ

46,098

46,100

44,260

44,215

เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สทุ ธิ

33,396

33,396

34,308

34,308

รายได้จากการลงทุน

12,231

12,231

12,632

12,632

กาไรสุทธิ

1,608

1,621

4,384

4,384

กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

0.94

0.95

2.57

2.57

จากการประกันภัยต่อ

ทัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 24-29
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติมหาชนจากัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กาหนดให้บริษัทต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองจนกว่าจะมีทนุ สารองไม่ นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้ นีบ้ ริษัทมี
ทุนสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วจึงไม่จาเป็ นต้องตัง้ สารองตามกฎหมายเพิม่ เติมในปี 2563 นี ้
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล แต่จะต้อง
ไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี
2563 บริษัทมีกาไรสุทธิทงั้ สิน้ จานวน 1,621 ล้านบาท หรือ 0.95 บาทต่อหุน้ บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกาไรเป็ นเงิน
ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.23 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ 393 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.23 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิน้ 393 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ร้อยละ 24.24 ของกาไรสุทธิซ่งึ ต่ากว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทที่กาหนดไว้ท่ีอั ตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
ของกาไรสุทธิเล็กน้อย เพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสภาวะแวดล้อมการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั และสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานกากับ โดยให้จ่ายจากกาไรสะสม ซึ่งเสียภาษี ในอัตราร้อยละ 23 ทัง้ นี ้ บริษัทกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยการจ่ายเงินปั นผลจะกระทาได้ เมื่อได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทจะกาหนดวัน
จ่ายเงินปั นผลภายหลัง
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. กาไรต่อหุน้ (บาท: หุน้ )
3. จานวนหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านหุน้ )
4. เงินปั นผล (บาท: หุน้ )
- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปั นผลงวดสุดท้าย
5. รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2563
1,621
0.95
1,708
0.23
0.23
393
24.24

ปี 2562
4,384
2.57
1,708
0.6408
0.32
0.3208
547
24.91

การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กาหนดให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 หรือจานวนที่ใกล้ท่สี ดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดในการประชุม
สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ โดยในปี นมี ้ ีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 ท่าน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

นางสาวิตรี รมยะรูป
นายเวทิศ อัศวมังคละ
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
นายโคจิ อิชิบะ
นายยูอิชิ ฮอนด้า

บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
และแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563
แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
ดาเนิ นการสรรหา โดยคัด เลื อกจากผู้ทรงคุ ณ วุฒิ แ ละผู้มี ความรู ค้ วามเชี่ย วชาญในหลากหลายอาชีพ มี วิสัย ทัศ น์
กว้างไกล รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของจานวนกรรมการทั้งหมด และเห็นว่ากรรมการที่ครบ
วาระมีความรูค้ วามสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุด
ย่อยได้เป็ นอย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่
นางสาวิตรี รมยะรูป นายเวทิศ อัศวมังคละ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ นายโคจิ อิชิบะ และนายยูอิชิ ฮอนด้า กลับเข้า
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ข้อมูลของกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 30-39 และหลักเกณฑ์การ
สรรหากรรมการ ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 40
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรอง และ
พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการทัง้ 5 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ เป็ นผูท้ ่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควร
เสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จารณาเลือ กตั้งกรรมการที่ ออกจากต าแหน่ งตามวาระ 5 ท่ าน ได้แ ก่ นางสาวิ ต รี
รมยะรู ป นายเวทิ ศ อัศ วมังคละ ม.ล.จิ รเศรษฐ ศุขสวัส ดิ์ นายโคจิ อิ ชิ บ ะ และนายยูอิชิ ฮอนด้า กลับ เข้าเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กาหนดให้ท่ีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาจากความรูค้ วามสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2563 และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี
2564 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมัติสาหรับปี
2563 ที่ ก าหนดไว้จ านวน 16,700,000 บาท และได้ช าระไปจริง 15,160,000 บาท โดยมี รายละเอี ย ดค่ า ตอบแทน
กรรมการเป็ นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 หน้า 126 โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1) ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจ่ายเบีย้ ประชุมให้กบั กรรมการบริษัททุกท่านเมื่อมีการประชุมในอัตรา 40,000 บาทต่อคน
ประธานกรรมการได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า
2) ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทจ่ายเบีย้ ประชุมสาหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครัง้ ในอัตรา 40,000 บาทต่อคน
ประธานที่ประชุมได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า
3) ค่าบาเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบาเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการให้คะแนนซึ่งพิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ ละท่าน และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นพิ จารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กาหนดให้พิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญประจาปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชานาญในวิชาชีพ ความเป็ น
อิสระและเป็ นกลางของผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี 2564
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โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
2. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย
3. นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
4. นางนิสากร ทรงมณี

4301
6638
6638
5035

เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ
ติดต่อกันเป็ นปี ที่
5
5
3
1

อนึ่ง ผูส้ อบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ค่าสอบบัญ ชีประจาปี 2564 เป็ นเงิน 2,015,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.03 จาก
ค่าตอบแทนที่ได้รบั ในปี 2563
รายการ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

2564 (บาท)
2,015,000

2563 (บาท)
1,975,000

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

40,000

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2.03

ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่รวมถึงค่าบริการอื่นซึ่งเป็ นค่าตอบแทนในการตรวจสอบสถานะการดารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยงและค่าสอบทานการคานวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จานวน 2,570,000 ในปี
2563
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณา
กลั่นกรองคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.สุวจั ชัย เมฆะ
อานวยชัย ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7731 และ/
หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน
2,015,000 บาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.03 จากจานวนค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั ิในปี 2563
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
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ทั้งนี ้ บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10
มีนาคม 2564
บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 52-62 โปรดเลือกหนังสือ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของท่านผูถ้ ือหุน้ ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ
และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดซองบริการไปรษณียธ์ ุรกิจตอบรับ มาเพื่อ
อานวยความสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน)
เนื่องจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) บริษัทต้องดาเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สนั้ กระชับ รวมถึงต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ทาใหเกิดข้อจากัด
ด้านสถานที่ จึงขอความร่วมมือให้ผถู้ ืหนุ้ ทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นตัวแทนผูร้ บั มอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมครัง้ นี ้ ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 7 หน้า 49-51 แต่หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือแต่งตัง้ บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 63

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)
เลขานุการบริษัท
โดยคาสั่งคณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ส่วนเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0 2777 8845
หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ฉบับนีไ้ ว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (1/14)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สานักงานใหญ่
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตีอ้ เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม 14.00 น.
ก่อนเปิ ดการประชุม เลขานุการบริษัท แนะนาคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูร้ ว่ มสังเกตการณ์ประชุมและการ
นับคะแนน รวมถึงยืนยันตัวตนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี ้
กรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ดร. ศิริ การเจริญดี
นายสุนทร อรุณานนท์ชยั
นางคมคาย ธูสรานนท์
นายโชน โสภณพนิช
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
นางสาวิตรี รมยะรูป
นางประไพวรรณ ลิมทรง
นางสาวชลลดา โสภณพนิช
นายยูอชิ ิ ฮอนด้า
นายเวทิศ อัศวมังคละ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายประพันธ์ อัศวอารี
2. นายคาซุยกู ิ ไซโกะ
3. นายโคจิ อิชบิ ะ

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

สัดส่วนกรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม คิดเป็ นร้อยละ 93.33 ของจานวนกรรมการ 15 ท่าน
ผู้บริหารระดับสูงของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล
2. นายอนุชา ภิงคารวัฒน์
3. นางสาวจารุวรรณ ลิม้ คุณธรรมโม

รองผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายบัญชีและการเงิน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (2/14)
4.
5.
6.
7.

นางอรนุช สาราญฤทธิ์
นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์
นางสาวศิรนิ ารถ วงศ์เจริญสถิตย์
นางสาวลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายประกันชีวิต
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายการขายช่องทางสถาบันการเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายธุรกิจและช่องทางอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ
3. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย
4. นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร

ที่ปรึกษากฎหมาย
สานักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สทิ ธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นายทินกร ปิ ยะกุลชัยเดช
เลขานุการบริษัทชีแ้ จงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมต่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมโดยการเปิ ดคลิปเสียง
และรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออก
เสียงทัง้ หมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรือ่ งหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม และชีแ้ จงแนวทางในการดาเนินการประชุมครัง้ นีว้ ่าเพื่อเป็ นการป้องกันความ
เสี่ยงของการแพร่กระจายเชือ้ โรคไวรัส บริษัทได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของหน่วยงานกากับอย่างเข้มงวด และได้สนับสนุนให้ผูถ้ ือหุ้น
พิจ ารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็ นตัวแทนผูร้ บั มอบฉันทะของบริษัท เข้าร่วมประชุม แทนการเดินทางมาร่วม
ประชุมด้วยตนเอง และสาหรับท่านผู้ถือหุน้ ที่ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เตรียมการตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของท่านผูถ้ ือหุน้ บุคลากรของบริษัท รวมถึงผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
อื่นๆ นอกจากนี ้ การประชุมเพื่อเป็ นการกระชับ ไม่ใช้เวลายาวนานมากนัก กรณีท่ที ่านผูถ้ ือหุน้ มีคาถามหรือข้อเสนอแนะขอให้เป็ นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรงเท่านัน้ และขอให้จดในกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดผูเ้ ข้าร่วมประชุมดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ
รวมทัง้ สิน้

53 ราย
104 ราย
157 ราย

นับจานวนหุน้ ได้
37,065,690 หุน้
นับจานวนหุน้ ได้
1,274,325,149 หุน้
รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 1,311,390,839 หุน้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (3/14)
มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 76.7988 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด 1,707,566,000
หุน้ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้เปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยบริษัทได้จดั ส่งสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดมีประเด็นคาถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรบั รองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,311,603,246
0
13,800
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 2

เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ด้านผลการดาเนินงานในปี 2562
รายได้จ ากการขายปี 2562 บริษั ท มี ผ ลงานเบี ้ย รับ รวม 35,692 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 13% โดยมี เบี ้ย ปี แ รก
รวมทั้งหมด 6,198 ล้านบาท ลดลง 24% ด้านเบีย้ รับปี ต่อมีจานวน 29,494 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเติบโตลดลง 10% เบีย้ ประกันรับ
รวมส่วนใหญ่มาจากช่องทางธนาคารคิดเป็ นสัดส่วน 56% ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่นๆ มีสดั ส่วน 38% และ 6% ตามลาดับ ทัง้ นี ้
การลดลงของเบีย้ รับปี แรก ที่ 24% มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการลดลงของยอดขายช่องทางธนาคาร อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาเบีย้ ประกันภัยปี แรกรวมในรูปแบบ Reclass จะพบว่าอัตราการลดลง 19%
เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทที่ตอ้ งการลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประเภท Filler Product ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์
ที่มีกาไรน้อย ทาให้เบีย้ รับปี แรกจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวลดลงถึง 85% หรือ 116 ล้านบาท ซึ่งจากกลยุทธ์ดงั กล่าว ทาให้บริษัทมีสดั ส่วน
ของ Filler Product เหลือเพียง 0.4% ของเบีย้ รับปี แรกทัง้ หมด ในขณะที่บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แบบตลอดชีพได้
เป็ นอย่างดี และมี การขายสัญญาเพิ่มเติมฯจากกรมธรรม์หลักเพิ่มขึน้ จากที่มีกรมธรรม์หลักที่ขายสัญญาเพิ่มเติม ฯ 13% ในปี 2561
เพิ่มขึน้ เป็ น 17% ในปี 2562
บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนจานวน 323,787 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 3% โดยนโยบายการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี
ก่อนหน้า บริษัทยังคงให้นา้ หนักกับ เงินลงทุนในตราสารหนี ้ ทัง้ จากภาครัฐ และเอกชนที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
77 ของเงินลงทุนทัง้ หมด
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 1 (4/14)
รายได้จากการลงทุนในปี 2562 รวมทัง้ สิน้ 14,053 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 0.3% เล็กน้อย โดยรายได้จากการลงทุน
ประกอบด้วยดอกเบีย้ รับจานวน 11,098 ล้านบาท เงินปั นผลรับจานวน 1,895 ล้านบาท และกาไรจากการซือ้ และขายหลักทรัพย์
จานวน 1,060 ล้านบาท มีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.4%
ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในปี 2562 มีจานวน 1,630 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง
ส่วนค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยของบริษัทปี 2562 มีจานวน 41,960 ล้านบาทลดลง 9% เนื่องจากการกลับรายการสารองประกันชีวิต
กาไรสุทธิของบริษัทปี 2562 มีจานวน 4,384 ล้านบาท หรือลดลง 12% จากปี ท่แี ล้ว โดยมีกาไรต่อหุน้ อยู่ท่ี 2.57 บาท
ด้านการประเมินมูลค่ากิจการมี Embedded Value (EV) 70,882 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ท่แี ล้ว 13% คิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้
41.51 บาท โดยแยกเป็ น มูลค่ า Adjusted Net Worth (ANW) และ Value of Inforce (VIF) เท่ ากับ 50,081 ล้านบาท และ 20,801
ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับมูลค่าของธุรกิจใหม่ในปี 2562 (Value of Business - VNB) มีมูลค่าเท่ากับ 352 ล้านบาท ลดลง 75% คิดเป็ น
มูลค่าต่อหุน้ 0.21 บาท ซึ่งมีสาเหตุสาคัญมาจากการปรับสมมติฐานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว
มูลค่าของธุรกิจใหม่ในปี 2562 จะมีมลู ค่าเท่ากับ 1,052 ล้านบาท ลดลงจากปี ท่ผี ่านมา 25% เนื่องจากการลดลงของเบีย้ ประกันภัยปี
แรก ในขณะที่อตั รากาไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
ด้านความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กรอบการดารงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC2) ณ สิน้ ปี 2562 มีอตั รา 314% ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ขนั้ ต่าที่กฎหมายกาหนดไว้ท่ี 100% และสูงกว่าระดับ 120% ที่สานักงาน คปภ.กาหนดไว้สาหรับการเฝ้าระวัง
นอกเหนือจากดาเนินธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ท่ดี ีกบั ลูกค้าและการตอบแทนสังคม โดยในปี
ที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรม 6 ด้าน ได้แก่ การให้ความรูด้ า้ นการวางแผนการเงิน การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา การสนับสนุน
การศึกษา การสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทัง้ มีส่วนร่วมทาดีเพื่อสังคม เพื่อชีวิตที่
มีความสุขรอบด้านของทุกคน โดยได้รบั รางวัลและการรับรองต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการดาเนินธุรกิจ อาทิเช่น
รางวัล “บริษัทที่ให้ความคุม้ ครองประกันสุขภาพดีท่ีสุดแห่งปี ” รางวัล “Thailand’s Top Corporate Bands” รางวัล “บริษัท ประกัน
ชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น” อันดับ 3 จากสานักงาน คปภ.รวมถึงได้รบั การประเมิน การมีส่วนร่วมในการกากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการเพื่ อการกากับดูแลกิจการที่ ดีและการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสานักงาน
คปภ. เป็ นต้น
แนวทางในการดาเนินธุรกิจในอนาคต
1. ด้านช่องทางการขาย บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายจากทุกช่องทางเพื่อสร้างสมดุลของรายได้เบีย้ ประกันภัยที่ได้รบั จากแต่
ละช่องทาง เพื่อการเติบโตของบริษัทที่ม่นั คงและยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดาเนินงานแต่ละช่องทาง ดังนี ้
- การเพิ่มจานวนและคุณภาพตัวแทน โดยเน้นการสร้างตัวแทนใหม่ท่เี ป็ นตัวแทนเต็มเวลา และทางานอย่างมืออาชีพ
พร้อมทัง้ พัฒนาเครื่องมือและระบบสนับสนุนการขาย ออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมใหม่ท่ีจะช่วยพัฒนาความรู ้
ทักษะการขาย ให้กบั ผูบ้ ริหารทีมขาย
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-

-

ช่องทางธนาคาร ยังคงมีความสาคัญอย่างมากต่อบริษัท โดยมุ่งเน้นการวางเป้าหมายของบริษัทและธนาคารให้มี
ทิศทางเดียวกัน และได้ประโยชน์ทงั้ 2 ฝ่ าย รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ธนาคารและสามารถสร้าง
กาไรให้กบั บริษัท
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่เพื่อขยายช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า

2. ด้านสินค้า บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่รองรับสภาวะของตลาดและตอบโจทย์ทกุ ความต้องการ
- ปั จจุบนั บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดมีเงินปั นผล (Participating Products) และบริษัทยังให้ความสาคัญ
กับสินค้าประเภทตลอดชีพและสัญญาเพิ่มเติม อาทิ ประกันสุขภาพซึ่งเป็ นการตอบรับกับสังคมผูส้ งู อายุท่ีกาลัง
เกิด ขึน้ ในประเทศไทย และนับ ว่าเป็ น โอกาสที่ดี ของธุรกิจประกันชีวิต โดยบริษั ทได้ออกผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ๆ อาทิ
Smart CI เป็ นต้น
- บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท Unit Linked ที่จะเสร็จภายในปี 2564
3. ด้านดิจิตอล ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริการใน 5 แนวทาง ดังนี ้
3.1 พัฒนาเครื่องมือสาหรับให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเอง ตรวจสอบสิทธิ
ประโยชน์ แจ้งเตือนชาระเบีย้ เป็ นต้น
3.2 พัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนการขาย อาทิ การขายแบบ Non-face to face เพื่อรองรับพฤติกรรมในรู ปแบบ
new normal ที่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการขายผ่าน
ช่องทางธนาคาร (BLA Smart Bancassurance) ในการทาใบเสนอขาย และใบคาขอเอาประกันแบบออนไลน์ ซึ่ง
คาดว่าจะพร้อมใช้งานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
3.3 Big Data Analytics ในการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ AI และ Machine Learning
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการพัฒนาระบบงานภายในของบริษัท โดยใช้ Technology
Cloud Platform ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและต้นทุนเหมาะสม
3.4 Digital Healthcare อาทิ การให้บริการด้านการแพทย์ผ่าน Mobile Application ให้ลกู ค้าสามารถรับคาปรึกษา
จากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ พร้อมทัง้ อานวยความสะดวกในการจัดส่งยาให้ถึงบ้าน ซึ่งบริการ Telemedicine นัน้ บริษัท
ได้รว่ มมือกับโรงพยาบาลชัน้ นา อาทิ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ เป็ นต้น
3.5 นาเทคโนโลยีดิจิตอล มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการ
พิสจู น์และยืนยันตัวตน เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกรรมต่างๆ
4. ด้านการสร้างแบรนด์ เพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึน้ มากในธุรกิจ บริษัทปรับกลยุทธ์ด ้านการตลาดโดยเน้นความ
ทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าคนรุน่ ใหม่เพิ่มมากขึน้ และใช้ “นายนภัทร เสียงสมบุญ” เป็ น Presenter หลัก
5. ด้านลูกค้า บริษั ทยังให้ความสาคัญ กับ การบริการลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากเทคโนโลยีต่ างๆ ที่บริษัทพัฒ นาเพื่อสร้า ง
ประสบการณ์ท่ดี ีให้กบั ลูกค้าแล้ว บริษัทยังมีบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง เช่นการให้ระยะผ่อนผันการชาระเบีย้ ปี ต่ออายุท่ี
นานกว่ า ซึ่ งโดยทั่ ว ไปอยู่ ท่ี 30 วัน แต่ บ ริษั ท มี น โยบายให้ระยะผ่ อ นผั น แก่ ผู้เอาประกั น ภัย นานถึ ง 60 วัน เป็ น ต้น
นอกจากนี ้ ผู้เอาประกันสามารถขอเปลี่ ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งรอให้ครบกาหนดตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์ รวมถึงการพัฒนาระบบเรียกร้องสินไหมที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วสาหรับลูกค้า
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การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับ
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ซ่งึ มีผลต่อการประกอบธุรกิจ ที่สาคัญคือ
- กรอบการดารงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC) ซึ่งมีการประกาศใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562
- พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตที่จะต้องได้รบั การยินยอมจากลูกค้า
ในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2564
- คาสั่งนายทะเบียน 56/2562 เรือ่ ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน สาหรับบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจมีการประกาศใช้ในปี 2567
ซึ่งบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทัง้ ในด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของพอร์ทการลงทุน การปรับพอร์ทสินค้า และการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เป็ นต้น นอกจากนีบ้ ริษัทยังคงให้
ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง ด้ว ยระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และมีความ
มุ่งมั่นในการดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส โดยให้ความสาคัญกับนโยบายการต่ อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ควบคู่กับการดาเนินงาน
ภายใต้หลักจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีประเด็นดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
(คุณปฏิการ มหัทธนารักษ์)

สอบถามถึงนโยบายการตลาดช่องทางสถาบันการเงินและแนวทางในการหาคู่คา้ รายใหม่

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์)

บริษัทมีนโยบายในการหาคูค่ า้ เพิ่มขึน้ โดยในระหว่างปี 2562 ได้รว่ มมือกับพันธมิตรรายใหม่ทงั้
ที่เป็ นธนาคาร และกลุ่มโบรกเกอร์ประกันภัย รวม 4 แห่ง และอยู่ระหว่างเจรจากับรายอื่นๆ เข้า
มาเพิ่มเติม โดยในช่วงแรกอาจยังมีรายได้เข้ามาไม่มากนักเนื่องจากบริษัทคู่คา้ อยู่ระหว่างการ
พัฒ นาทักษะของพนักงานขายและสอบใบอนุญ าตนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งผลกระทบจาก
COVID-19 ทาให้ท่ผี ่านมาทาให้เกิดการดาเนินการต่างๆ ล่าช้าออกไป

ผูถ้ ือหุน้
(คุณปฏิการ มหัทธนารักษ์)

สอบถามเกี่ยวกับการออกสินค้าเพื่อตอบสนองตลาด ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ ในปั จจุบันที่มี
ปั ญหาหนีค้ รัวเรือนและการแพร่ระบาดของ COVID-19

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์)

ปั จจุบันบริษัทให้ความสาคัญ กับสินค้าความคุม้ ครองทั้งประเภทคุม้ ครองชีวิตและสุข ภาพ
นอกจากนีด้ ว้ ยสภาวะดอกเบีย้ ต่าบริษัทจึงได้พฒ
ั นาสินค้าแบบประกันชนิดมีเงินปั นผลเพื่อเป็ น
ทางเลือกให้ลกู ค้า

รองประธานกรรมการบริหาร
(คุณโชน โสภณพนิช)

ในสภาวะเศรษฐกิจ ที่ตลาดเงินและตลาดทุน มีความผันผวน เพื่ อให้บริษั ทมี ตน้ ทุนสิน ค้าที่
เหมาะสม บริษั ท จึงได้ป รับ ลดต้น ทุน ของสิน ค้าให้สอดคล้อ งกั บ ภาวะตลาด และเพิ่ มแบบ
ประกันชนิดมีเงินปั นผลซึ่งยังคงมีการการันตีผลตอบแทนขัน้ ต่าให้ผเู้ อาประกันแต่อยู่ในระดับที่
ต่ากว่าแบบประกันทั่วไป ในขณะเดียวกันลูกค้าก็มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สงู ขึน้ จากการแบ่ง
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 1 (7/14)
ผลกาไรจากการลงทุนในลักษณะของเงินปั นผล ซึ่งแบบประกันลักษณะนีจ้ ะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านการลงทุนของบริษทั
ผูถ้ ือหุน้
(คุณวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์)

สอบถามผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกิจปั จจุบนั ทัง้ ด้านรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย และ
การลงทุน

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์)

ด้านรายได้ ช่องทางธนาคารของบริษัทได้รบั ผลกระทบทางลบเนื่องจากธนาคารต้องปิ ดสาขา
บางแห่งชั่วคราว และในสาขาที่ยงั เปิ ดดาเนินการก็มีลกู ค้ามาใช้บริการลดลงมาก ในขณะที่
ช่องทางตัว แทนและช่องทางอื่น ยังคงมี การขยายตัวที่ น่ าพอใจ แต่เนื่องจากรายได้ห ลักของ
บริษัทยังคงมาจากช่องทางธนาคารจึงทาให้ภาพรวมบริษัทได้รบั ผลกระทบทางลบ อย่างไรก็
ตามเริ่ม เห็ น สัญ ญาณที่ ดี ขึ น้ ในช่ว งปลายไตรมาส 2/2563 สาหรับ ด้า นค่ า ใช้จ่ า ย บริ ษั ท ได้
พยายามลดค่าใช้จ่ายลงให้สอดคล้องกับรายได้ท่ลี ดลง โดยเฉพาะในหมวดของค่าโฆษณา และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ

รองประธานกรรมการบริหาร
(คุณโชน โสภณพนิช)

ด้านการลงทุน ได้รบั ผลกระทบจากหุน้ สามัญและกองทุนอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีมลู ค่าลดลงจาการ
ตีมลู ค่าตามราคาตลาด ในส่วนของตราสารหนีภ้ าคเอกชน บริษัทได้รบั ผลกระทบจากการลงทุน
ในตราสารหนี ้ของบริษั ท การบิ น ไทย จากั ด (มหาชน) บ้า ง แต่ไม่มี ผลต่ อ ฐานะความมั่น คง
ทางการเงินของบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนดังกล่าวมีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์ลงทุน
ทัง้ นีใ้ นภาพรวมการลงทุนของบริษัทยังคงมีนโยบายการลงทุนที่อนุรกั ษ์นิยมและให้ความสาคัญ
กับการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่า งๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
เงินลงทุนส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนีภ้ าคเอกชนที่มีอนั ดับเครดิตตัง้ แต่
A ขึน้ ไป โดยเงินลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่า A มีเพียงร้อยละ 2.8 ของ
สินทรัพย์ลงทุน และภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบนั บริษัทได้มีการระมัดระวังการลงทุนมากยิ่งขึน้

ประธานกรรมการ
(ดร.ศิริ การเจริญดี)

จากภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่กาลังประสบปั ญหา และมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทมีการประชุม
เพื่ อติ ดตามสถานการณ์อย่ างใกล้ชิด และก าหนดนโนบายให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่านโยบายการออกสินค้าและนโยบายการลงทุนจะสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง บริษัทคาดว่าปั ญหาที่เกิดขึน้ น่าจะยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง
แผนงานของบริ ษั ท จึ ง เป็ นการเตรี ย มการเพื่ อ รองรับ ในระยะยาวซึ่ ง อาจจะยั ง ไม่ เ ห็ น
ผลประโยชน์ในทันทีทนั ใดแต่จะเป็ นภูมิคุม้ กันต่อบริษทั ในระยะยาว

ผูถ้ ือหุน้
(คุณวินยั ธนศักดิ์บณ
ั ฑิต)

สอบถามความสัมพันธ์ของบริษัทกับธนาคารกรุงเทพ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (8/14)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์)

ที่ผ่านมาธนาคารมีการปรับตัวจากการมีพันธมิตรใหม่เข้ามา แต่ยงั คงมี ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
บริษัทและมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ต่อ เนื่อง โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จะเริ่มเห็นกิจ กรรมทาง
การตลาดและการโฆษณาสินค้าของบริษัทผ่านทางช่องทางธนาคารเพิ่มมากขึน้ ซึ่งล้วนเป็ น
สิ น ค้า ที่ บ ริษั ท ร่ว มพัฒ นากั บ ธนาคารกรุ งเทพเพื่ อ ให้ต รงกับ ความต้อ งการของลูก ค้ าของ
ธนาคาร

ผูถ้ ือหุน้
(คุณวินยั ธนศักดิบ์ ณ
ั ฑิต)

สอบถามถึงแนวโน้มที่จะนากาไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรมาจ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาล
หรือซือ้ หุน้ คืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผถู้ ือหุน้

ประธานกรรมการ
(ดร.ศิริ การเจริญดี)

สภาวะแวดล้อมการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั มีความไม่แน่นอนสูงมาก จึงมีความจาเป็ นต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังให้มากขึน้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงินซึ่งจาเป็ นต้องมีเงินกองทุนที่
เข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ แม้ว่าบริษัทจะมีกาไรสะสมสูงแต่จาเป็ นที่จะต้องสารองเงินทุนไว้
เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานกากับในอุตสาหกรรม
การเงิน

ผูถ้ ือหุน้
(Mr.BASANT KUMAR
DUGAR)

บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ท่ีสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนเพื่อเพิ่ม ROA และ
ROE ได้หรือไม่

รองผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ ายการเงิน
(คุณเสนาะ ธรรมพิพฒ
ั นกุล)

ปั จจุบันสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ของบริษัทประมาณร้อยละ 96 เป็ นสินทรัพย์ลงทุนที่สร้างรายได้
และสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ เป็ นสินทรัพย์ดาเนินงานอื่นๆ การเพิ่มรายได้จากการลงทุนคงต้องมา
จากการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท (Asset Allocation) ตามระดับความ
เสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้น าเสนอรายละเอี ย ดต่ อ ที่ ป ระชุม เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ
งบการเงินประจาปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้การรับรองแล้ว และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข สาหรับรายละเอียดของงบการเงิน ประจาปี สนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 ปรากฏอยู่ในงบการเงิน หน้า 134 ถึง 295 ของรายงานประจาปี ข องบริษั ท ซึ่งได้ส่ง ให้ผู้ถื อหุ้นพิ จ ารณา
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (9/14)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดมีประเด็นคาถาม จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สนิ ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,311,514 ,886
0
217,360
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 4

เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริษัทได้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นกองทุนสารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
จึงไม่จาเป็ นต้องตั้งสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2562 และรายงานที่ป ระชุมเพื่ อรับทราบมติท่ีป ระชุม คณะกรรมการในการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.6408 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,094 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 24.96 แบ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานงวดครึ่งปี แรกจานวน 546
ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.32 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงาน
ครึง่ ปี หลัง ปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.3208 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดมีประเด็นคาถาม
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กาหนดให้ในการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครัง้ มีกรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 หรือจานวนที่ใกล้ท่ีสดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยใน ปี นี ้
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งมี 5 ท่าน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

คุณสุนทร อรุณานนท์ชยั
ร.ศ.ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
คุณประพันธ์ อัศวอารี
คุณประไพวรรณ ลิมทรง
คุณชลลดา โสภณพนิช

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 1 (10/14)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดาเนินการสรรหา โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มี
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีความรูค้ วามเชี่ ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระมีความรูค้ วามสามารถที่เหมาะสม
และได้ปฏิบตั ิในตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้อย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ครบวาระจานวน 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชยั นายประพันธ์ อัศวอารี นางประไพวรรณ ลิมทรง และนางสาวชลลดา โสภณพนิช และเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี ้ ประธานฯ ได้สรุปข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านเพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริษทั ได้เสนอรายละเอียดข้อมูลของ
กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ ทุกท่านให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าด้วย
แล้ว โดยอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หน้า 26-35
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคาถาม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตัง้ กรรมการ
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติดงั ต่อไปนี ้
1. แต่งตัง้ นายสุนทร อรุณานนท์ชยั กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,299,236,108
12,482,338
13,800
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.0484
0.9516
0.0000
0.0000

2. แต่งตัง้ นายประพันธ์ อัศวอารี กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,299,250,447
12,444,299
37,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.0513
0.9487
0.0000
0.0000

3. แต่งตัง้ นางประไพวรรณ ลิมทรง กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,311,604,907
89,839
37,500
0

- 19 -

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9932
0.0068
0.0000
0.0000

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (11/14)
4. แต่งตัง้ นางสาวชลลดา โสภณพนิช กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,311,682,647
12,099
37,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9991
0.0009
0.0000
0.0000

5. แต่งตัง้ นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,311,696,046
0
36,200
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิ จารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู ค้ วามสามารถ ความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัท และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้นพิ จารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับ ปี 2563 ในวงเงิน ไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบ หกล้านเจ็ ดแสนบาท) ซึ่งเท่ ากับ
ค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั ิสาหรับปี 2562 ที่ผ่านมา
สาหรับองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่า เบีย้ ประชุมและค่าบาเหน็จกรรมการ โดยมีค่าเบีย้
ประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในอัตรา 40,000 บาท ประธานกรรมการแต่ ละคณะได้รบั ในอัตรา 2 เท่า
สาหรับค่าบาเหน็จ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบาเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการให้คะแนนซึ่งพิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคาถาม จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,311,422,705
272,041
37,500
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9764
0.0207
0.0029
0.0000

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (12/14)
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชานาญในวิชาชีพ ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของผูส้ อบบัญชี และเห็นควร
เสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2563 โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อ
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ
3. ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย
4. นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4301
3356
6638
7731

ได้รับการแต่งตั้งเป็ นปี ที่
4
4
4
2

โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
อนึ่ง ผู้สอบบัญ ชีไม่ มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษั ท/ผู้บริห าร/ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ จึงมี ความเป็ นอิ สระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 เป็ นเงิน 1,975,000 บาท (หนึ่งล้าน
เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.07 จากจานวนค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั ิในปี 2562
ทัง้ นี ้ ได้นาเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ได้รบั จากบริษัท
ในการสอบทานสถานะการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และการคานวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวมเป็ นจานวน 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) ในปี 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นคาถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจาณาและลงมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี ้
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จาก
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี ้
(1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
(2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ
(3) ดร.สุวจั ชัย เมฆะอานวยชัย
(4) นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7731

โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ได้ และมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 เป็ นเงิน 1,975,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้า
พันบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (13/14)
-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,299,217,348
12,477,398
37,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.0488
0.9512
0.0000
0.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขข้อบังคับของบริษทั
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อบังคับ
ข้อ 63 เป็ นไปตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ดังนี ้
“ข้อ 63 การประชุมผูถ้ ื อหุน้ การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธาน กรรมการ หรือผูท้ ่ีทา
หน้าที่ประธานในที่ ประชุมจะกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ และการส่งหนังสือเชิญ ประชุม รวมถึ งเอกสาร
ประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นคาถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี ้
มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ื อหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

วาระที่ 9

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,311,718,446
0
13,800
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9989
0.0000
0.0011
0.0000

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามและเสนอแนะเรื่อง

ต่างๆ ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
(คุณปฏิการ มหัทธนารักษ์)

ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทบรรลุเป้าหมายได้ดีเพียงใด

รองประธานกรรมการบริหาร
(คุณโชน โสภณพนิช)

ในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมา บริษัทยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก 2 ปั จจัยปั จจัยแรกคืออัตรา
ดอกเบีย้ ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงมามาก ส่งผลให้ตอ้ งตัง้ ค่าใช้จ่ายเงินสารองประกัน
ชีวิตพิเศษเพิ่มขึน้ ซึ่งส่งผลกระทบให้ผลกาไรของบริษัทลดลง ปั จจัยที่สองคือการสร้างรายได้
จากเบีย้ ประกันภัย เนื่องจากช่องทางการขายของบริษั ทที่ ยังไม่แข็งแกร่ง เท่าที่ควร ซึ่งทาง
บริษั ท ได้พ ยายามปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ บ ริษั ท มี ช่ อ งทางการขายที่
หลากหลายมากขึน้ และมีบคุ ลากรที่มีความสามารถมากขึน้
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ผูถ้ ือหุน้
(คุณปฏิการ มหัทธนารักษ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (14/14)
นอกจากด้านการลงทุนแล้ว ปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน ของบริษัทที่สาคัญ
มีอะไรบ้าง

รองประธานกรรมการบริหาร
(คุณโชน โสภณพนิช)

กาไรของธุรกิจประกันชีวิตประกอบด้วยสามส่วนได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน กาไรจาก
การรับประกัน และการบริหารค่าใช้จ่าย โดยในอดีตบริษัทจะพึ่งพากาไรจากการลงทุนเป็ นหลัก
เนื่องจากบริษัทเน้นการขายสินค้าประเภทสะสมทรัพย์ อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั บริษัทได้เน้นขาย
สินค้าประเภทความคุม้ ครองเพิ่ มมากขึน้ ประกอบกับการแนบสัญ ญาเพิ่มเติม เช่น ประกัน
สุขภาพและประกันโรคร้ายแรง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสดั ส่วนกาไรจากการรับประกันเพิ่มมากขึน้
และลดการพึ่งพิงผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีแผนที่จะขายสินค้าประเภท
Unit link ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนเช่นเดียวกัน โดยตัง้ เป้าหมายเพื่อ
สร้างความสมดุลของแหล่งกาไรของบริษัทในอนาคต ในส่วนของการบริหารค่าใช้จ่ายบริษัทได้
พั ฒ นาระบบการท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง จะเห็ น ได้ชั ด เจนในช่ ว งที่ เกิ ด การระบาดของ
COVID-19 บริษัทสามารถปรับตัวไปขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

ผูถ้ ือหุน้
(คุณนิภารัตน์ จารุวรรณากร)

สอบถามเป้าเบีย้ ประกันภัยรับในปี 2563 ในแต่ละช่องทางการขาย

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ)์

เนื่ อ งด้วยสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษั ท ได้มี ก ารประเมิ น สถานการณ์
อย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายและแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ในส่ วนของช่อ งทางการขายปั จจุบัน บริษั ทได้ป รับ ช่ องทางการขายให้มี ค วาม
หลากหลายมากขึน้ เพื่อให้รายได้ของบริษัทมีความสมดุลในแต่ละช่องทาง ไม่พึ่งพิงช่องทางใด
ช่องทางหนึ่งมากจนเกินไป

ก่อนปิ ดการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าระหว่างการประชุมมีผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ โดย
มีจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึน้ เป็ น 63 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ 105 ราย รวมทัง้ หมดเพิ่มขึน้ เป็ น 168 ราย นับ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด 1,311,732,246 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ 76.8188 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และ
ปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 15.55 น.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1/6)
จุดเด่นทางการเงิน (งบการเงินรวม)
(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
สินทรัพย์ลงทุน
รวมหนีส้ ิน
หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
ส่วนของเจ้าของ
งบกาไรขาดทุน
(ล้านบาท)
เบีย้ ประกันภัยรับ หักยกเลิกและส่งคืน
- เบีย้ ประกันภัยปี แรก หักยกเลิกและส่งคืน
- เบีย้ ประกันภัยปี ต่อไป
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
เงินสารองประกันชีวิตเพิ่มจากปี ก่อน
กาไรสุทธิ
ข้อมูลต่อหุ้น
จานวนหุน้ สามัญที่ออกและชาระเต็มมูลค่า (ล้านหุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
(บาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้
(บาท)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
(ร้อยละ)
ราคาหุน้ ณ วันสิน้ งวด
(บาท)
มูลค่าพืน้ ฐานของกิจการและมูลค่าปั จจุบนั ของกรมธรรม์ใหม่
มูลค่าพืน้ ฐานของกิจการต่อหุน้
(บาท)
มูลค่าปั จจุบนั ของกรมธรรม์ใหม่ต่อหุน้
(บาท)
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2563

2562

2561

2560

2559

339,778
330,197
293,680
291,329
46,098

333,680
324,800
289,420
286,642
44,260

324,578
314,909
286,070
283,281
38,508

308,729
299,705
269,964
266,015
38,765

282,356
272,908
249,027
243,117
33,329

34,744
6,550
28,194
12,231
4,919
1,608

35,692
6,198
29,494
12,632
3,580
4,384

40,892
8,101
32,791
12,255
17,313
4,960

44,039
11,947
32,093
11,552
23,183
3,627

43,333
11,149
32,183
10,600
26,104
5,100

1,708
27.00
0.94
0.23
24.44
21.00

1,708
25.92
2.57
0.65
25.31
20.70

1,708
22.55
2.91
0.72
24.74
26.25

1,708
22.70
2.13
0.54
25.35
35.25

1,706
19.54
3.00
0.75
25.00
53.00

39.53
0.67

41.51
0.21

36.86
0.87

36.73
0.94

32.09
0.95

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (2/6)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

8,072,221

13,441,883

8,061,451

13,367,366

เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบีย้ ค้างรับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

7

1,786,021
1,647,384
616,807
724,824
1,304,283

1,800,658
1,684,133
549,701
1,044,316
998,121

1,786,021
1,647,384
616,807
724,824
1,304,283

1,800,658
1,684,133
549,701
1,044,316
998,121

11, 34, 35
12
14
15
16
17
18
19
20

310,811,466
11,313,578
15,621
2,187,895
4,955
27,460
600,160
665,595
339,778,270

300,136,746
11,221,668
16,686
1,425,696
4,955
3,932
920,739
430,840
333,680,074

310,811,466
23,760
11,313,578
15,621
2,187,860
27,450
600,160
654,832
339,775,497

300,136,746
56,409
11,221,668
16,686
1,425,472
3,932
920,739
395,501
333,621,448

21
22
10

291,328,579
798,906
75,973
170,749
1,305,674
293,679,881

286,641,828
1,128,743
118,273
90,826
213,860
1,226,094
289,419,624

291,328,579
798,906
75,973
170,220
1,301,443
293,675,121

286,641,817
1,128,743
118,273
90,826
211,877
1,215,357
289,406,893

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
หนีส้ ิน
หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่อ
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินอื่น
รวมหนีส้ ิน

8, 21
9
10

23
24
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (3/6)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,708,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,707,566,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ชาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
25
เงินสารองทั่วไป
ยังไม่ได้จดั สรร

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,707,566

1,707,566

1,707,566

1,707,566

3,360,993

3,360,993

3,360,993

3,360,993

170,800
400,000
31,157,822

170,800
400,000
31,055,142

170,800
400,000
31,160,035

170,800
400,000
31,039,624

7,535,572

9,092,423

7,535,572

-

208,559

-

(4,781)
44,225,292
35,158
44,260,450
333,680,074

46,100,376
46,100,376
339,775,497

44,214,555
44,214,555
333,621,448

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- สุทธิจากภาษีเงินได้
11
9,092,423
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์สาหรับ
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
- สุทธิจากภาษีเงินได้
208,559
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
46,098,163
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
226
46,098,389
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
339,778,270
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (4/6)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การดาเนินงานต่อเนื่อง
รายได้
เบีย้ ประกันภัยรับ
หัก เบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
หัก สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สทุ ธิจากการ
ประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลกาไรจากเงินลงทุน
ผลกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะ
ยาวเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า
สินไหมทดแทน
หักผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการ
ประกันภัตอ่
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า

26, 32
26, 32

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานต่อเนื่อง

2562

34,744,462
(1,318,974)
33,425,488

35,692,324
(1,343,318)
34,349,006

34,744,641
(1,318,974)
33,425,667

35,692,429
(1,343,318)
34,349,111

(29,344)

(41,246)

(29,344)

(41,246)

33,396,144

34,307,760

33,396,323

34,307,865

26
32
11
30
32

431,928
12,231,089
1,020,337
129,663
127,891
47,337,052

351,358
12,631,630
1,072,055
347,194
192,055
48,902,052

431,928
12,231,089
1,035,995
129,663
111,100
47,336,098

351,358
12,631,630
1,072,055
347,194
170,669
48,880,771

26

4,918,780

3,580,422

4,918,780

3,580,422

36,262,471

35,505,321

36,262,471

35,505,321

26

(801,105)

740,827)

(801,105)

(740,827)

26, 32

2,765,077

3,004,479

2,756,164

2,993,711

26
27

557,597
1,533,829

610,307
1,636,429

557,597
1,529,656

610,199
1,629,994

41

338,997

-

338,997

26

26, 32

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

19

-

45,575,646

43,596,131

45,562,560

43,578,820

1,761,406
(152,924)

5,305,921
918,025)

1,773,538
(152,924)

5,301,951
(918,025)

1,608,482

4,387,896

1,620,614

4,383,926
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 (5/6)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

1,608,448

4,387,856

1,620,614

4,383,926

จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

(180)
1,608,268

(1,870)
4,385,986

35
(166)
(131)
1,608,137
1,608,137

40
(1,727)
(1,687)
4,384,299
4,384,299

1,620,614

4,383,926

1,008,033

3,643,438

1,008,033

3,643,438

(555,462)

(426,294)

(555,462)

(426,294)

(479,852)

-

(479,852)

-

-

(155)

-

-

32,089

(643,429)

32,089

(643,429)

4,808

2,573,560

4,808

2,573,715

54,777

(14,726)

55,381

(14,606)

(11,076)

2,921

(11,076)

2,921

43,701

(11,805)

44,305

(11,685)

หมายเหตุ
การแบ่งปั นกาไรสุทธิสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท

ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
11, 31
การโอนกลับกาไรที่เกิดขึน้ จริงจากการขายเงินลงทุน
ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 11, 31
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับ
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
31
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดาเนินงานในต่างประเทศ
31
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

19, 31

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
31
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

19, 31

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 (6/6)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรต่อหุน้ สาหรับปี

2563
48,509
1,656,646

2562
2,561,755
6,946,054

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
49,113
2,562,030
1,669,727
6,945,956

1,656,777

6,947,815

1,669,727

6,945,956

(131)

(1,761)

1,656,646

6,946,054

0.942
(0.001)
0.941

2.570
(0.001)
2.569

0.949

2.567

36

13
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 (1/10)
ข้อมูลกรรมการทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นางสาวิตรี รมยะรูป
อายุ: 60 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ: 22 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542)
การศึกษา / การอบรม
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
Economics, Barnard College, Columbia University, USA
ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 17/2556
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริหารการท่องเที่ยวสาหรับผูบ้ ริหารระสูง (กทส) รุน่ 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทูตสุขภาพ ประจาปี การศึกษา 2561-2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
วิทยาการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุน่ ที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค.2560 - ปั จจุบนั
กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2542- ปัจจุบนั
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

: 1 แห่ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 - ปั จจุบนั :
กรรมการ บริษัท ซิตีเ้ รียลตี ้ จากัด
2552 - ปั จจุบนั :
กรรมการ บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียลพาร์ค จากัด
2551 - ปั จจุบนั :
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จากัด
2542 - ปั จจุบนั :
กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จากัด

: 4 แห่ง

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ

: ไม่มี
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 (2/10)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการลงทุน

8/8
(ร้อยละ 100)
17/17 (ร้อยละ 100)
11/12 (ร้อยละ 92)

การถือหุน้ ในบริษทั

การถือหุน้ ทางอ้อม 213,240 หุน้ (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
คิดเป็ นร้อยละ 0.0125 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
(จานวนหุน้ ลดลง 20,000 หุน้ จากวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
-ไม่มีการถือหุน้ ทางตรง-

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ผี ่านมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 (3/10)
ข้อมูลกรรมการทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายเวทิศ อัศวมังคละ
อายุ: 51 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ: 3 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร

Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบณ
ั ฑิต เนติบณ
ั ฑิตยสภา
Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559)

หลักสูตร

The Asian Financial Leaders Program (AFLP), Singapore Management University

หลักสูตร

Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University

หลักสูตร

Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 90/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย.2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2557 - ปั จจุบนั
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสายทรัพยากรบุคคล

: 2 แห่ง

รองผูจ้ ดั การอาวุโส ผูจ้ ดั การสายทรัพยากรบุคคล
รองผูจ้ ดั การอาวุโส บริหารแรงงานสัมพันธ์ สายทรัพยากรบุคคล
รองผูจ้ ดั การอาวุโส ปฏิบตั ิการทรัพยากรบุคคล สายทรัพยากรบุคคล
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ

: ไม่มี
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 (4/10)
ประสบการณ์การทางาน
2541 – 2552
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
รองผูจ้ ดั การอาวุโส วิเทศนิติ ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ วิเทศนิติ ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่
ช่วยผูจ้ ดั การ วิเทศนิติ ฝ่ ายผูจ้ ดั การใหญ่
2534-2537
นิติกร สานักงานกฎหมาย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท

8/8

(ร้อยละ 100)

การถือหุน้ ในบริษทั

-ไม่มีทงั้ ทางตรงและทางอ้อม- (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอืน่ /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ผี ่านมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี -ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (5/10)
ข้อมูลกรรมการทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
อายุ: 64 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ: 2 ปี 8 เดือน (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561)
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร

MBA Southeastern Oklahoma State University, USA
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 270/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 28 (วตท.28) วิทยาการตลาดทุน

ประวัตกิ ารทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 1 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค.2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
ส.ค.2561 - ก.พ. 2563
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2563 - ปั จจุบนั :
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ สมาคมประกันชีวติ ไทย
มิ.ย. 2562 - ปั จจุบนั :
กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทลั ไอดี จากัด

: 2 แห่ง

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ

: ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
ส.ค. 2561 - ก.ค. 2563:
ส.ค. 2560 - ก.ค. 2561:
ส.ค. 2559 - ก.ค. 2561:
2559 - 2560:
2555 - 2559:
ส.ค. 2555 - ก.ค. 2559:

อุปนายกฝ่ ายบริหาร สมาคมประกันชีวติ ไทย
ที่ปรึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
อุปนายกฝ่ ายวิชาการ สมาคมประกันชีวติ ไทย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการภายนอก บริษัท เอไอเอ จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ บริษัท เอไอเอ จากัด
อุปนายกฝ่ ายการตลาด สมาคมประกันชีวติ ไทย
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (6/10)
2554 - 2555:
2550 - 2554:

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายตัวแทน บริษัท เอไอเอ จากัด
VP, Bangkok Agency / Agency Administration บริษัท เอไอเอ จากัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท
8/8
(ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
17/17
(ร้อยละ 100)
คณะกรรมการลงทุน
2/12* (ร้อยละ 17)
คณะกรรมการความเสี่ยง
4/4
(ร้อยละ 100)
หมายเหตุ : *ลาออกจากคณะกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

การถือหุน้ ในบริษทั

-ไม่มีทงั้ ทางตรงและทางอ้อม- (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอืน่ /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ผี ่านมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (7/10)
ข้อมูลกรรมการทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายโคจิ อิชิบะ
อายุ: 50 ปี
สัญชาติ: ญี่ปนุ่
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ: 3 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
การศึกษา
ปริญญาตรี

นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต Doshisha University ประเทศญี่ปนุ่

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั : กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

: 1 แห่ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ

: ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
2562 - ปั จจุบนั :
Alternate Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Ltd (Myanmar)
2562 - ปั จจุบนั :
Director and Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
(Singapore)
2561 - ปั จจุบนั :
General Manager, Global Insurance Business, Nippon Life Insurance Company
2558 - ปั จจุบนั
Commissioner, PT Sequis (Indonesia)
2558 - 2561:
General Manager, International Planning & Operation, Nippon Life Insurance Company
2554 - 2558:
Seconded to Reliance Life Insurance Company Ltd (India)
2549 - 2554:
Deputy General Manager, International Planning & Operations Department
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท

8/8

การถือหุน้ ในบริษทั

- ไม่มีการถือหุน้ ทางอ้อม - (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
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(ร้อยละ 100)

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 (8/10)
ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั /บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ผี ่านมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 (9/10)
ข้อมูลกรรมการทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายยูอชิ ิ ฮอนด้า
อายุ:
49 ปี
สัญชาติ:
ญี่ปนุ่
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ: 6 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558)
การศึกษา
ปริญญาตรี

พาณิชยศาสตร์ Doshisha University ประเทศญี่ปนุ่

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 1 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปั จจุบนั :
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั :
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2559 - พ.ค. 2561:
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ

: ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
2558 - 2559:
Director and CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
2552 - 2558:
Deputy General Manager, International Business,
Nissay Asset Management Corporation
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การถือหุน้ ในบริษทั

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

8/8
17/17
4/4
3/3

(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)

-ไม่มีทงั้ ทางตรงและทางอ้อม- (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (10/10)
ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ผี ่านมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 4 (1/1)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผูท้ ี่ เหมาะสมโดยพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิซ่ึงมีประสบการณ์จาก
หลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวุฒิภาวะและความเป็ นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทอย่าง
เพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความหลากหลายในความรูแ้ ละประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการเหมาะสม สามารถ
ปฎิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็ นอิสระ โดยมีสดั ส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
และมี 1 ท่านที่มีความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี และ/หรือการเงินเป็ นอย่างดีและเป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนดให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งพนักงานตาแหน่งผูบ้ ริหาร จานวน 1 คน ทาหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งและผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบดูแล
งานด้านบริหารความเสีย่ งเป็ นเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ดา้ นการ
บริหารความเสีย่ งตามที่บริษัทและหน่วยงานกากับดูแลของภาครัฐกาหนด
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน โดยแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็ นประธาน
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ ง และพิจารณาหลักเกณฑ์
และรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงที่สงู กว่า หรือเทียบเท่ารองผูจ้ ัดการใหญ่ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือ นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ อนุมตั ิแต่งตัง้ ตามแต่กรณี ตามข้อบังคับบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็ นประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นและความ
มั่น ใจแก่ ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ ว นได้เสี ย รวมทั้ ง ผู้ที่ เกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย ตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ให้ส อดคล้อ งกั บ แนวทางของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทเป็ นคณะกรรมการการลงทุนไม่นอ้ ยกว่าสามคน ผูซ้ ่ึงมีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อทาหน้าที่ดแู ลรับผิดชอบ
การลงทุนของบริษัท โดยให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556
การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เพื่อหารือและกาหนด
แนวทาง ขัน้ ตอน วิธีการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิงานภายในระยะเวลาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
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ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่ิน
ที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 22. กรรมการไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย
ข้อ 23. การเลือกตัง้ กรรมการของบริษัทให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีต้ ามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
23.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึ่งเสียง
23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลาย
คนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ที่มีอยู่ทงั้ หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
23.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผเู้ ป็ นประธาน
ที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับสัดส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี ้ อาจได้รบั เลือกตัง้ กลับมาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ข้อ 25. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
25.1 ตาย
25.2 ลาออก
25.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
25.4 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ตามข้อ 28
25.5 ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่ง
ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 27. ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อ 28 ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ ยัง
เหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
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ข้อ 28. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 29. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถา้ มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจเรียกประชุม หรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี
จาเป็ นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ กรรมการคนหนึง่ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ โดยให้มีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ หลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิ บัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้
ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญ ญาที่ทากับบริษัทหรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิ่มขึน้ หรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ สานักงานสาขา หรือจังหวัด
ใกล้เคียง
ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็ นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร ในกรณี ท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมี
หน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนและบาเหน็จตามที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ทงั้ นีไ้ ม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมการบริหารผูน้ นั้ ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนีใ้ นฐานะกรรมการ
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 5 (3/5)
ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็ นประธานที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณี ท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ ในที่ประชุม
หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ไ ด้ ให้ ร องประธานกรรมการบริห ารเป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ในกรณี ท่ี ไ ม่ มี ร องประธาน
กรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุม
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดาเนินการใดๆ ตามอานาจหน้าที่ดงั ที่กาหนดไว้ จะต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการบริหารทัง้ หมด จึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รบั การออกเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงที่เป็ นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั้ กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการบริหารผูใ้ ดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ข้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่ งตั้งกรรมการจานวนหนึ่ ง ให้เป็ น คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มี จ านวน คุณ สมบัติ หน้า ที่ค วาม
รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมี สิ ท ธิ ไ ด้ รับ ค่ า ตอบแทนและบ าเหน็ จ ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการก าหนด แต่ ทั้ ง นี ้ไ ม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผูน้ นั้ ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนีใ้ นฐานะ
กรรมการ
ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบั การออก
เสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงที่เป็ นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั้ กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 41. ให้คณะกรรมการมีอานาจจัดตัง้ สานักงานสาขา หรือเลิกสานักงานสาขาของบริษัทได้
ข้อ 42. อานาจกรรมการที่จะทานิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
ข้อ 43. คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือการ
ทานิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทัง้ กาหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้
ข้อ 44. กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ อาจให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รบั
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (4/5)
หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควรหรือผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วยในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือ
หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุม เพราะผูถ้ ื อหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด)
วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม)
วัน
ข้อ 47. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและจะต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้ามาร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูร้ อ้ งขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือ หุน้ ไม่
น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสี ย งลงคะแนนให้ผู้ถือ หุ้น มี ค ะแนนเสีย งเท่าจ านวนหุ้นที่ ต นถื อ อยู่โดยถื อว่า หุ้น หนึ่ งมี หนึ่งเสี ยง การออกเสี ย ง
ลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนเสียงลับก็ให้ลงคะแนน
ลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้อ 49. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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49.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ หรือหุน้ กูช้ นิดแปรสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ การออกหุน้ บุริมสิทธิ หรือหุน้
บุรมิ สิทธิชนิดแปรสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้ หุน้ ทุกชนิด
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
50.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
50.2 พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
50.3 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
50.4 เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
50.5 เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
50.6 กิจการอื่นๆ
ข้อ 63. การประชุมผูถ้ ือหุน้ การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธาน กรรมการ หรือผูท้ ี่ทาหน้าทีป่ ระธานในที่ประชุม
จะกาหนดให้จัดการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และการส่งหนังสือเชิญ ประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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เงือ่ นไข หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
กรณี ผูถ้ ื อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทนก็ได้ โดยบริษัทได้จดั ส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า
52-62)
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจากนั้น
สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ โดยบริษัทได้จดั ส่งหนังสือหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ หรือสามารถ Download ได้ท่ี Website : www.bangkoklife.com
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1.1 ผูม้ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1.2 ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะให้
ถูกต้องครบถ้วน
1.3 ผูร้ บั มอบฉันทะต้องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะ
จะเข้าประชุม
1.4 ผูถ้ ือหุน้ ทั่วไปให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้
2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ผู้มอบฉั นทะสามารถมอบฉัน ทะให้ก รรมการอิสระของบริษั ท เป็ น ผู้รับมอบฉัน ทะในการประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยระบุช่ือและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ คือ
ดร. ศิริ การเจริญดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ผูม้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อ ผูม้ อบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณี ย ์
ธุรกิจ ตอบรับ และปิ ดผนึกส่งทางไปรษณีย ์ โดยไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณีอากรมายัง
เลขานุการบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
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ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ หรือนามามอบต่อกรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการแต่งตัง้ ก่อนเริ่มการประชุม
เพื่อบริษัทจะสามารถดาเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
บริษัทจะเริ่มเปิ ดรับลงทะเบียน ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชัน้ 11 อาคารสานักงาน
ใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตาม
แผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หน้า 64)
ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ ือหุน้ และยัง
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้
ยื่นหลักฐานประกอบด้วย โดยบริษัทจะไม่ขอเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น
เพื่อเป็ นการกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผถู้ ือหุน้ ในการเข้าร่วมประชุม
1.2 กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 52-62) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและ
ผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณีผแู้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
1. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคลและมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2 กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 52-62) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผูแ้ ทนนิติ บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสือมอบฉัน ทะมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
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3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับกับผูถ้ ือหุน้ หรือผูเ้ ข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทย
หรือซึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี ้
3.1 หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตัง้ อยู่
หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุ คลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตงั้ สานักงานใหญ่
3.2 เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ น ภาษาไทยจะต้องจัดทาคาแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผูแ้ ทนนิติ
บุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการ
ประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
1.1 การออกเสียงลงคะแนนให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชีข้ าดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
1.2 การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดคัดค้าน หรืองดออก
เสียง โปรดยกมือขึน้
1.4 ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ผูถ้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทจะนาการออกเสียงลงคะแนนตามที่
ผูถ้ ือหุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
2.1 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม และของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มอบฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่บริษทั บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผรู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจานวนหุน้ ทั้งหมดของผูท้ ่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2.2 ประธาน จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิน้ สุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวมทัง้ แจ้งจานวนบัตรเสีย (ถ้ามี)
และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 7 (1/3)
ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล: ดร.ศิริ การเจริญดี
อายุ: 73 ปี
สัญชาติ: ไทย
ตาแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ: 22 ปี (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542)
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการอิสระ: 13 ปี 4 เดือน (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550)
การศึกษา / การอบรม
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม)
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University,
Australia
Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
Economic Statistics, University of Sydney, Australia
ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 5/2550
Advanced Management Program, รุน่ ที่ 113/2538 Harvard Business School
Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
: 3 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2559 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
พ.ค.62 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน )
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 4 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั :
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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2559 - ปั จจุบนั :
2546 - ปั จจุบนั :
2546 - ปั จจุบนั :

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 7 (2/3)
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทริส เรทติง้ จากัด
คณะกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญ
ประสบการณ์ทางาน
ก.พ.61 - พ.ค.62
2559 - พ.ค.61
2557- ก.ค.61
2557- ก.ค.61
2550 - 2555
2545 - 2546
2543 - ก.พ.61
2543 - เม.ย.60
2545 - 2557
2542 - 2545

: ไม่มี

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส ์ จากัด(มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นา้ มันพืชไทย จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ประสิทธิ์พฒ
ั นา จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประสิทธิ์พฒ
ั นา จากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
คณะกรรมการอิสระ
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8/8
12/12
4/4
2/2
1/1

(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (3/3)
การถือหุน้ ในบริษทั

- ไม่มีหนุ้ ทางตรงและทางอ้อม - (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็ นญาติกบั กรรมการรายอืน่ /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ผี ่านมา
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น - ไม่เป็ น -

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
หากท่านผูถ้ ื อหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 หน้า 49-51 หรือ แต่งตัง้ บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุม
แทน โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี ้
1. แบบ ก. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)
2. แบบ ข. (เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
3. แบบ ค. (เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....................................................................................
วันที่ .............. เดือน ……........................... พ.ศ. …….............
(1) ข้าพเจ้า...................................................................... สัญชาติ................................ อยู่บา้ นเลขที่...........................
ถนน...................................ตาบล/แขวง…………......อาเภอ/เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย.์ ..................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................. อายุ ....................ปี อยู่บา้ นเลขที่.........................
ถนน....................................ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต......................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ......... หรือ
(2) ............................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บา้ นเลขที่..........................
ถนน....................................ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต.......................... จังหวัด................. รหัสไปรษณีย.์ ......... หรือ
(3) ............................................................................................. อายุ ..................ปี อยู่บา้ นเลขที่..........................
ถนน....................................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด............... รหัสไปรษณีย.์ .......... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้า พเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชัน้ 11 อาคารสานักงานใหญ่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................……...............................ผูม้ อบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................ )
ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…........................... )
ลงชื่อ ..................…………..…..........................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..….......................... )
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....................................................................................
วันที่ ................... เดือน ……......................... พ.ศ. …..............
(1) ข้าพเจ้า............................................................................. สัญชาติ............................ อยู่บา้ นเลขที่........................
ถนน...................................ตาบล/แขวง………………......อาเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์ ............
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม........................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ......................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................. อายุ ...................ปี อยู่บา้ นเลขที่..........................
ถนน.................................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ............ หรือ
(2) ............................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บา้ นเลขที่..........................
ถนน.................................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต...................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ............ หรือ
(3) ............................................................................................. อายุ ...................ปี อยู่บา้ นเลขที่.........................
ถนน.................................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ........... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชัน้ 11 อาคารสานักงานใหญ่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นางสาวิตรี รมยะรูป
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายเวทิศ อัศวมังคละ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายโคจิ อิชิบะ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายยูอิชิ ฮอนด้า
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

\
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หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึ งกรณี ท่ีมีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผูม้ อบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ท่ีมีวาระที่จะต้องพิ จารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
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หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท กรุ งเทพ
ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่ อืน่ ด้วย
วาระที.่ ........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ........................เรือ่ ง

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่................................................................................
วันที่ ................ เดือน ……....................... พ.ศ. ….............
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................. สัญชาติ.............................. อยู่บา้ นเลขที่...................
ถนน.....................................ตาบล/แขวง……………......อาเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์ ............
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ...........................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ.....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ...................................................................................... อายุ ...................ปี อยู่บา้ นเลขที่................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ............ หรือ
(2) ...................................................................................... อายุ ...................ปี อยู่บา้ นเลขที่.................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ ........... หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชัน้ 11 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ.…………………..…..หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.........................เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………..…..…หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้......................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด ............................................... เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
นางสาวิตรี รมยะรูป
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายเวทิศ อัศวมังคละ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายโคจิ อิชิบะ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายยูอิชิ ฮอนด้า
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 3 ของจานวน 5 หน้า
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณี ท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณี ท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี ูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผูม้ อบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…...............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
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หน้า 4 ของจานวน 5 หน้า
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ท่ีมีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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หน้า 5 ของจานวน 5 หน้า
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท กรุ งเทพ
ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที.่ ........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ........................เรือ่ ง

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ...........................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
- 62 -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (1/1)

ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ด้ว ยการจัด ประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง นี ้อ ยู่ ใ นสถานะการณ์ แ พร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรน่ า 2019 เพื่ อ ความ
ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้ บริษัทจึงกาหนดมาตรการคัดกรอง และขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ ือหุน้ ในการปฏิบตั ิตวั
ดังนี ้
การคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม
• บริษั ทจัดจุด คัดกรอง ณ ทางเข้าประตูชั้น 1 ขอความร่วมมื อผูเ้ ข้าร่วมประชุม ผ่านจุดคัดกรอง และปฏิบัติตามคาแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” รวมถึงล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
• ผู้เข้า ร่ว มประชุม ที่ เ ดิ น ทางไป หรื อ พัก อาศัย ใน พื น
้ ที่ ค วบคุม สูงสุด และเข้ม งวดภายในประเทศ และ/หรือเดิ นทางกลับ จาก
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริเวณจุดคัดกรอง
• บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผท
ู้ ่ีมีอาการดังต่อไปนีเ้ ข้าบริเวณสถานที่ประชุม
o มีไข้อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 37.5 องศาเซลเซียส
o มีอาการไอ เจ็บคอ
o ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยยืนยันการติดเชือ้ COVID-19
o ผูท้ ่มี ีการเดินทางไปในพืน้ ที่เสียง หรือผูท้ ่อี ยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามการวินิจฉัยของแพทย์ท่บี ริษัทจัดเตรียมไว้
ข้อปฏิบตั ิในการประชุม
• ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) และล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ท่บี ริษัทจัดเตรียมไว้ให้ในบริเวณสถานที่จดั ประชุม
• ไม่ยา้ ยที่น่ งั ไปมาตลอดการประชุม
• ขอความร่วมมือไม่รบ
ั ประทานอาหารหรือของว่างในบริเวณพืน้ ที่ประชุม โดยบริษัทจัดเพียงนา้ ดื่มไว้คอยบริการเท่านัน้
• เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จด
ั ไมโครโฟนสาหรับการซักถาม ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีขอ้ ซักถามในที่ประชุมให้เขียนลงใน
กระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่เท่านัน้ โดยบริษัทจะตอบคาถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเท่านัน้ เพื่อให้
การประชุมมีความกระชับ และแล้วเสร็จในระยะเวลาไม่นานนัก
มาตรการและการป้องกันอื่นๆของบริษัท
• จัด ให้มี เจ้า หน้า ที่ พ ยาบาล และที ม ประสานงานกับ โรงพยาบาลในกรณี ท่ี พ บผู้ท่ี มี อ าการสุ่ม เสี่ ย ง เช่ น มี ไข้สูง ไอ เจ็ บ คอ มี
นา้ มูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ เป็ นต้น
• จัดเตรียมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมืออย่างเพียงพอในบริเวณสถานที่จด
ั การประชุม
• ให้บค
ุ ลากรของบริษัทที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
• จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ในบริเวณที่มีผส
ู้ มั ผัสมาก
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2. เดินทางโดยรถไฟ้ ฟ้าใต้ดนิ
- ลงที่สถานีวงศ์สว่าง ทางออกที่ 1 (ระยะห่างประมาณ 100 ม.)
หมายเหตุ : สามารถสอบถามเส้นทางที่ตงั้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ที่หมายเลข 0 2777 8888

การเดินทาง
การเดินทาง
1. เดินทางโดยรถประจาทาง
- รถประจาทางสาย 18, 65, 505

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม
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