สารบัญ
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
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หน้า

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ / นิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกีย่ วกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รบั มอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. คูม่ ือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Shareholder Meeting)
11. แบบ 56-1 one report ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัส QR Code
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เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ / นิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Shareholder Meeting)
ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ
แบบ 56-1 one report ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัส QR Code

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติ
ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่ง
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่
www.bangkoklife.com ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณารับรองรายงาน โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยข้อ 1 หน้า 10-34
ความเห็นคณะกรรมการ: ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564
การลงมติ: วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึน้ ในรอบปี 2564 โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยข้อ 2 หน้า 35-40
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น รั บ ทราบผลการดำเนิ น งาน และการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564
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การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผูถ้ ือหุ้น เนือ่ งจากเป็นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัต ถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผล: เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรา 112 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจำกั ด พ.ศ. 2535
กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมั ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้
สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2564
ปี 2563
รายการ
งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ลงทุน
338,705
338,714
330,197
330,210
สินทรัพย์รวม

347,143

347,135

339,778

339,775

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

295,480

295,480

291,329

291,329

หนี้สินรวม

299,177

299,170

293,680

293,675

ส่วนของผู้ถือหุ้น

47,966

47,965

46,098

46,100

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจาก

33,992

33,992

33,396

33,396

12,084

12,084

12,231

12,231

กำไรสุทธิ

3,196

3,193

1,608

1,621

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

1.872

1.870

0.941

0.949

การประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ทัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยข้อ 2 หน้าหน้า 35-40
การลงมติ: วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้อง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทมี
ทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิม่ เติมในปี 2564 นี้
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้อง
ไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี
2564 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 3,196 ล้านบาท หรือ 1.87 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงิน
ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 956 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าว
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ป ระชุมสามั ญผู้ถื อหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิตต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจ ารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 956 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงิน
ปันผลร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
โดยการจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย และบริษัทจะกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายหลัง
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. กำไรต่อหุ้น (บาท: หุน้ )
3. จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)
4. เงินปันผล (บาท: หุ้น)
- เงินปันผลระหว่างกาล
- เงินปันผลงวดสุดท้าย
5. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทัง้ สิ้น (ล้านบาท)
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2564
3,196
1.87
1,708
0.56
0.56
956
30.00

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

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทัง้ หมดในการประชุม
สามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

ดร.ศิริ การเจริญดี
นายชัย โสภณพนิช
นางคมคาย ธูสรานนท์
นายคาซุยูกิ ไซโกะ
นายโชน โสภณพนิช

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัทเปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
และแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564
แต่ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
ดำเนิ นการสรรหา โดยคัด เลื อกจากผู้ท รงคุ ณ วุฒิ และผู้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มี วิสัยทั ศน์
กว้างไกล รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมด และเห็นว่ากรรมการที่ครบ
วาระมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุด
ย่อยได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับเข้า
เป็ น กรรมการอี กวาระหนึ่ง ได้แ ก่ ดร.ศิริ การเจริญ ดี นายชั ย โสภณพนิช นางคมคาย ธูสรานนท์ และนายโชน
โสภณพนิ ช กลั บ เข้ า เป็ น กรรมการอี ก วาระหนึ่ ง และเห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
นายโทโมฮิสะ คาวาซากิ เป็นกรรมการแทน นายคาซุยูกิ ไซโกะ ซึ่งไม่ประสงค์จะกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ข้อมูลของกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วยข้อ 3 หน้า 41-50 และหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการ / นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยข้อ 4 หน้า 51-52
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการการบริษัท (โดยกรรมการที่ ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรอง และ
พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิริ การเจริญดี นายชัย โสภณพนิช
นางคมคาย ธูสรานนท์ และนายโชน โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทีเ่ กี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิริ การเจริญ ดี นายชัย โสภณพนิ ช
นางคมคาย ธูสรานนท์ และนายโชน โสภณพนิช กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายโทโมฮิสะ คาวาซากิ เป็นกรรมการแทน นายคาซุยูกิ ไซโกะ ซึ่งไม่ประสงค์จะกลับ
เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง สำหรับดร.ศิริ กาญเจริญดี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านวัยวุฒิ และคุณวุฒิมีประสบการณ์ ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เป็ น ผู้มี เกี ยรติ ภูมิ ในสั งคม ที่ จะสามารถให้ ค วามเห็น ได้อ ย่า งเป็ น อิ สระและเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน รวมถึงในธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทเป็นอย่างมาก
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุน้ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พจิ ารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี
2565 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี
2564 ที่ ก ำหนดไว้ จ ำนวน 16,700,000 บาท และได้ ช ำระไปจริง 14,122,500 บาท โดยมี รายละเอี ย ดค่ า ตอบแทน
กรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 หน้า 144-145 โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทน
กรรมการ ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกท่านเมื่อมีการประชุมในอัตรา
40,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับในอัตรา 2 เท่า
2. ค่าเบี้ยประชุมในฐานะคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา
40,000 บาท โดยประธานที่ประชุมได้รับในอัตรา 2 เท่า
3. ค่าบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเงินบำเหน็จประจำปีกรรมการโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท และจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่ก รรมการแต่ละท่าน โดยระบบการให้คะแนน ซึ่ง
สะท้อนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าทีข่ องกรรมการแต่ละท่าน
ทั้งนี้ กรรมการที่มีสถานะเป็นพนักงานบริษัทและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่ าตอบแทนกรรมการตามข้อ
1-3
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
การลงมติ: วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้พิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญประจำปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็น
อิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายชื่อ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

1. นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
3. นางสาวนิสากร ทรงมณี
4. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย

7731
4301
5035
6638

เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ติดต่อกันเป็นปีที่
4
6
2
6

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 2,341,000 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.18
จากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2564
รายการ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

2565 (บาท)
2,341,000

2564 (บาท)
2,015,000

เปลี่ยนแปลง
(บาท)

326,000

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

16.18

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบสถานะการดำรงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยงและค่าสอบทานการคำนวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 2,570,000 ในปี
2564
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิ จารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพิจารณา
กลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ ใบอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐ
กิจ ใบอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี ใบอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวย
ชัยใบอนุญาตเลขที่ 6638 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2565 และพิจารณาอนุมัติ ค่าสอบบั ญ ชี ป ระจำปี 2565 เป็ นจำนวนเงิน 2,341,000 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.18 จาก
จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2564
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษั ทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามั ญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 24
มีนาคม 2565
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จึงขอเรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลา
ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดระบบเข้าสู่การประชุม ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วม
ประชุมในกรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จะต้องอัพโหลดเอกสารและหลักฐาน
ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยข้อ 8 หน้า 69-75 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัททซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยข้อ 6 หน้า 58-59
บริษั ทได้ แนบหนังสือมอบฉัน ทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 7 หน้า 60-68 โปรดเลือ ก
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดซองบริการไปรษณีย์ธุรกิ จตอบ
รับมาเพือ่ อำนวยความสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน)
ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ส่วนเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0 2 777 8845
หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2565 ฉบับนีไ้ ว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
-9-

สิ่งที่สงมาดวย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1/6)
จุดเด่นทางการเงิน (งบการเงินรวม)
2564

2563

2562

2561

2560

347,143
338,705
299,177
295,480
47,966

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

35,717
6,262
29,455
12,084
5,364
3,196

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

ข้อมูลต่อหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
(ร้อยละ)
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
(บาท)

1,708
28.09
1.87
0.56
29.92
37.25

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

มูลค่าพืน้ ฐานของกิจการและมูลค่าปัจจุบนั ของกรมธรรม์ใหม่
มูลค่าพื้นฐานของกิจการต่อหุ้น
(บาท)
มูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ใหม่ต่อหุ้น
(บาท)

39.95
1.32

39.53
0.67

41.51
0.21

36.86
0.87

36.73
0.94

(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
สินทรัพย์ลงทุน
รวมหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ส่วนของเจ้าของ
งบกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
เบี้ยประกันภัยรับ หักยกเลิกและส่งคืน
- เบี้ยประกันภัยปีแรก หักยกเลิกและส่งคืน
- เบี้ยประกันภัยปีต่อไป หักยกเลิกและส่งคืน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน
กำไรสุทธิ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (2/6)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

7,636,769

8,072,221

7,621,955

8,061,451

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

7

1,647,622

1,786,021

1,647,622

1,786,021

1,599,447

1,647,384

1,599,447

1,647,384

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

8, 22

693,336

616,807

693,336

616,807

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

9

1,094,300

724,824

1,094,300

724,824

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

10

190,377

1,304,283

190,377

1,304,283

318,939,305

310,811,466

318,939,305

310,811,466

สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

11, 34, 35

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

-

-

23,760

23,760

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

14

12,129,089

11,313,578

12,129,089

11,313,578

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

15

14,556

15,621

14,556

15,621

สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง

16

35,862

-

35,862

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

17

2,283,275

2,187,895

2,283,256

2,187,860

ค่าความนิยม

18

4,955

4,955

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

19

43,208

27,460

43,203

27,450

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

411,768

600,160

411,768

600,160

สินทรัพย์อื่น

21

418,961

665,595

407,537

654,832

347,142,830

339,778,270

347,135,373

339,775,497

รวมสินทรัพย์
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 (3/6)
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

22
23
10

295,479,972
1,185,267
846,697
57,685
198,818
1,408,249
299,176,688

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

295,479,972
1,185,267
846,697
57,685
198,003
1,402,861
299,170,485

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

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

1,707,566
3,360,993

170,800
400,000
33,951,235

170,800
400,000
31,157,822

170,800
400,000
33,950,241

170,800
400,000
31,160,035

8,275,803

9,092,423

8,275,803

9,092,423

99,485
47,965,882

208,559
46,098,163

99,485
47,964,888

208,559
46,100,376

260

226

-

-

47,966,142
347,142,830

46,098,389
339,778,270

47,964,888
347,135,373

46,100,376
339,775,497

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท

24
25

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,707,566,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตามกฎหมาย
26
เงินสำรองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
11
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์สำหรับ
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (4/6)
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2564
2563
การดำเนินงานต่อเนื่อง
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
27, 33
35,717,108
34,744,462
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
27, 33
(1,630,434)
(1,318,974)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
34,086,674
33,425,488
หัก สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
27
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
(94,322)
(29,344)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการ
33,992,352
33,396,144
ประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
27
671,283
431,928
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
33
12,083,782
12,231,089
ผลกำไรจากเงินลงทุน
11
922,142
1,020,337
ผลกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
31
379,009
129,663
รายได้อื่น
33
120,023
127,891
48,168,591
47,337,052
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะ
27
5,364,283
4,918,780
ยาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า
27, 33
34,518,877
36,262,471
สินไหมทดแทน
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
27
(866,192)
(801,105)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า

กำไรสุทธิ

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

(94,322)

(29,344)

33,992,438

33,396,323

671,283
12,083,782
922,142
379,009
103,084
48,151,738

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

5,364,283

4,918,780

34,518,877

36,262,471

(866,192)

(801,105)

2,717,502

2,765,077

2,708,319

2,756,164

27
28

551,366
1,647,369

557,597
1,533,829

551,276
1,643,205

557,597
1,529,656

42

471,701

338,997

471,701

338,997

44,404,906

45,575,646

44,391,469

45,562,560

3,763,685
(567,701)

1,761,406
(152,924)

3,760,269
(567,701)

1,773,538
(152,924)

3,195,984

1,608,482

3,192,568

1,620,614

-

(345)

-

-

3,195,984

1,608,137

3,192,568

1,620,614

20

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจาก
ภาษี

35,717,194
(1,630,434)
34,086,760

27, 33

รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

13
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 (5/6)
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น(ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2564

2563

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

จากการดำเนินงานต่อเนื่อง

3,195,950

1,608,448

3,192,568

1,620,614

จากการดำเนินงานที่ยกเลิก

3,195,950

(180)
1,608,268

34
34
3,195,984

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

3,195,984

1,608,137

3,192,568

1,620,614

(897,560)

1,008,033

(897,560)

1,008,033

(82,084)

(555,462)

(82,084)

(555,462)

(136,342)

(479,852)

(136,342)

(479,852)

190,292

32,089

190,292

32,089

(925,694)

4,808

(925,694)

4,808

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่งปันกำไรสุทธิสำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก

กำไรสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
11, 32
การโอนกลับกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุน
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
11, 32
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สำหรับ
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
32
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
20, 32
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 (6/6)
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น(ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรืขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
32
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
20, 32
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
กำไรต่อหุ้นสำหรับปี

2564

2563

(12,937)
2,552

54,777
(11,076)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(12,762)

55,381

2,552

(11,076)

(10,385)
(936,079)
2,259,905

43,701
48,509
1,656,646

(10,210)
(935,904)
2,256,664

44,305
49,113
1,669,727

2,259,871

1,656,777

2,256,664

1,669,727

34
2,259,905

(131)
1,656,646

1.872
1.872

0.942
(0.001)
0.941

1.870

0.949

37

13
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 (1/10)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ชื่อ - นามสกุล: ดร.ศิริ การเจริญดี
อายุ: 74 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 23 ปี (ได้รับการแต่งตัง้ เมือ่ เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 14 ปี 4 เดือน
(ได้รับการแต่งตัง้ เมื่อธันวาคม 2550 - เมษายน 2565 )
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 17 ปี (ณ เดือนเมษายน 2568)
(กรณีที่ได้รบั เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
การศึกษา / การอบรม
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia
Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
(เกียรตินิยมอันดับ 2, 1st division) Economic Statistics, University of Sydney, Australia
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 5/2550
Advanced Management Program, รุน่ ที่ 113/2538 Harvard Business School
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
: 3 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน:
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
พ.ค.2562 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน )
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 4 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2561 - ปัจจุบนั :
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 (2/10)
2559 - ปัจจุบัน:
2546 - ปัจจุบัน:
2546 - ปัจจุบัน:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ.2561 - พ.ค.2562
2559 - พ.ค.2561
2557- ก.ค.2561
2557- ก.ค.2561
2543 - ก.พ.2561
2543 - เม.ย.2560
2550 - 2555

: ไม่มี

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการอิสระ

7/7
12/12
3/3
1/1
1/1

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

การถือหุน้ ในบริษทั

- ไม่มีหุ้นทางตรงและทางอ้อม - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทผี่ ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่เป็น -

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 (3/10)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายชัย โสภณพนิช
อายุ: 78 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 49 ปี 7 เดือน
(ได้รับการแต่งตัง้ เมื่อเมษายน 2511 - มีนาคม 2559
และสิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน)
การศึกษา / การอบรม
ปริญญาตรี
ปริญญา
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร

B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 6
Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 16/2545

ประวัติการทำงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค.63 - ปัจจุบัน:
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 61 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 61 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการ บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 61 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการ บริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 61 - ปัจจุบัน, :
ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

: 5 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
: 12 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ปี 2560 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถ
ปี 2556 - ปัจจุบัน:
กรรมการ มูลนิธอิ าสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ปี 2555 - ปัจจุบัน:
กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries
ปี 2552 - ปัจจุบัน:
กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ปี 2551 - ปัจจุบนั :
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ปี 2546 - ปัจจุบนั :
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
- 43 -

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 (4/10)
ปี 2541 - ปัจจุบัน:
ปี 2541 - ปัจจุบนั :
ปี 2540 - ปัจจุบัน
ปี 2537 - ปัจจุบัน:
ปี 2523 - ปัจจุบัน:

กรรมการ PT Asian International Investindo
กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.
กรรมการ มูลนิธคิ ณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
ประสบการณ์การทำงาน
ส.ค. 2563 - ธ.ค.2564:
พ.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2564:
2530 - มิ.ย. 2560:
2529 - มิ.ย. 2560:
2522 - มิ.ย. 2560:
2521 - มิ.ย. 2560:

: ไม่มี

ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

คณะกรรมการบริษัท
7/7
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 100)

การถือหุน้ ในบริษทั

21,310,328 หุน้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 64)
คิดเป็นร้อยละ 1.2480 ของจำนวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทัง้ หมด
(จำนวนหุ้นลดลง 500,000 หุน้ จากวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
การถือหุ้นทางอ้อม 5,087,000 หุน้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 64)
คิดเป็นร้อยละ 0.298 ของจำนวนหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอืน่ /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่ นมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจำ
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนยั สำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ
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คุณสมบัติ
- มี - มี -ไม่เป็น - ไม่เป็น -ไม่เป็น - ไม่เป็น -

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 (5/10)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นางคมคาย ธูสรานนท์
อายุ:
70 ปี
สัญชาติ:
ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเมษายน 2556 - ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 6 ปี 3 เดือน
(ได้รับการแต่งตัง้ เมื่อเมษายน 2556 - มิถุนายน 2559)
และมีนาคม 2562 - เมษายน 2565)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 9 ปี 3 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2568)
(กรณีที่ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
การศึกษา / การอบรม
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ปริญญาบัตร
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร

พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 34 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 17/2546 สถาบันป้องกันราชอาณาจักร
ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
วิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1/2554 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน:
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน:
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน:
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน:
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั :
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั :
กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)

: 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

: ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (6/10)
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ค. 2561 - ธ.ค. 2564: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560: กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และรักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - มิ.ย. 2559: กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2556 - เม.ย. 2557: ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การถือหุน้ ในบริษทั

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการอิสระ

7/7
15/15
4/4
3/3
1/1
1/1

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

-ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 64)

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนยั สำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่เป็น -

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3 (7/10)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายโชน โสภณพนิช
อายุ: 47 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 8 ปี 9 เดือน
(ได้รับการแต่งตัง้ เมื่อกุมภาพันธ์ 2554 - กรกฎาคม 2559
และธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน)
การศึกษา / การอบรม
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University, USA
เศรษฐศาสตร์ Upper Second-Class Honors, University College London, England
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2554 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
Fellow, Life Management Institute, LOMA

ประวัตกิ ารทำงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
: 1 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ค.2564- ปัจจุบนั :
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ก.พ.2563 - ปัจจุบัน:
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน:
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน :
กรรมการ บริษัท เวลานาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน :
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน :
กรรมการ บริษัท จูน-จูลาย จำกัด
2561 - ปัจจุบัน :
กรรมการ บริษัท สิริเดชา จำกัด
2561 - ปัจจุบัน :
กรรมการ บริษัท ศรีรว่ มใจ หนองปรือ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน :
กรรมการ บริษัท ศรีพฒ
ั นา โป่ง จำกัด
2560 - ปัจจุบัน :
กรรมการ บริษัท เดอะ ลินเนียจ จำกัด
2560 - ปัจจุบนั :
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
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: 15 แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (8/10)
2560 - ปัจจุบัน :
2560 - ปัจจุบนั :
2560 - ปัจจุบัน :
2556 - ปัจจุบัน :
2551 - ปัจจุบัน :
2545 - ปัจจุบัน :
2539 - ปัจจุบัน :

กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
กรรมการ บริษัท บางกอก มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ลีส จำกัด
กรรมการ บริษัท เย็นใจ จำกัด
กรรมการ บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส จำกัด
กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด
กรรมการ บริษทั วัฒนเชิดชู จำกัด
กรรมการ บริษัท เพลเชอร์ ออฟ ลิฟวิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
ประสบการณ์การทำงาน
ธ.ค. 2560 - ส.ค. 2564:
2561 - 2563 :
2560 - 2561 :
2556 - ก.ค. 2559:
2555 - 2559 :
2554 - ก.ค. 2559:
2554 - ก.ค. 2559:

: ไม่มี

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ Cambodia Life Insurance Company Plc.
Innovative Finance Consultant, UNICEF
กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการความเสี่ยง

7/7
15/15
12/12
4/4

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

การถือหุน้ ในบริษทั

8,397,902 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 64)
คิดเป็นร้อยละ 0.4918 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
(จำนวนหุ้นเพิม่ ขึ้น 8,212,902 หุน้ จากวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
- ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม -

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอืน่ /ผูบ้ ริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทผี่ ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนยั สำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ
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คุณสมบัติ
- มี - ไม่มี - ไม่เป็น - เป็น - ไม่เป็น - ไม่เป็น -

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 (9/10)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล: นายโทโมฮิสะ คาวาซากิ
อายุ: 51 ปี
สัญชาติ: ญี่ปนุ่
ประเภทกรรมการทีข่ อแต่งตั้ง: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ได้รับการแต่งตัง้ เป็นครัง้ แรก
การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี University of Keio ประเทศญี่ปุ่น
วิทยาศาสตร์ University of Georgia State, Robinson College of Business
สาขาการบริหารความเสีย่ งและการประกันภัย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2558
เม.ย. 2557
เม.ย. 2555
ม.ค. 2550
ก.ค. 2548
เม.ย. 2554
เม.ย. 2536

General Manager, Global Business Risk & Control Department
General Manager, Planning and Research Dept.
Deputy General Manager, Product Development Dept.
Deputy General Manager, Actuarial Dept.
Deputy General Manager, Planning and Research Dept.
Georgia State University
Manager, Corporate Planning Dept.
Joined Nippon Life Insurance Company, Actuarial Dept.

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก

การถือหุน้ ในบริษทั

- ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 (10/10)
ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั /บริษัทย่อย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทผี่ ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจของบริษัท
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจำ
เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่เป็น -

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4 (1/2)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ / นิยามกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์
จากหลากหลายธุรกิจ มีคุณ ธรรมและจริยธรรม มีทั ศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวุฒิภ าวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของ
บริษัทอย่างเพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความหลากหลายในความรู้และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการ
เหมาะสม สามารถปฎิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่ มีความเป็นอิ สระ โดยมีสั ดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด และมี 1 ท่านทีม่ คี วามรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเป็นอย่างดีและเป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งและผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าทีก่ ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์
ด้านการบริหารความเสี่ยงตามทีบ่ ริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐกำหนด
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่แ ละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัท
การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับแนวทางของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นคณะกรรมการการลงทุนไม่น้อยกว่าสามคน ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีเกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบการลงทุนของบริษัท โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556
การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ กรรมการกรรมการอย่างน้อ ย 3 คนเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่
เพื่อหารือและกำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัตงิ านภายในระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4 (2/2)
การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทแต่ง ตั้งให้ กรรมการอย่างน้อ ย 3 ท่ าน เป็น คณะกรรมการกำกับดูแ ลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณ วุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และ/หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทได้กำหนดนิยาม "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และข้อกำหนด
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้า ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุ มของบริษัท ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี นัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ป รึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถื อหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง
หุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รั บเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษั ท
ย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (1/5)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 22. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
23.1 ผู้ถือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึ่งเสียง
23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลาย
คนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ทีม่ ีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
23.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธาน
ทีป่ ระชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตำแหน่งนานทีส่ ุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
ข้อ 25. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
25.1 ตาย
25.2 ลาออก
25.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
25.4 ทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 28
25.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่ง
ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 27. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ ยัง
เหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (2/5)
ข้อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด
ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุม หรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี
จำเป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึง่ เป็นกรรมการผู้จดั การ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ หลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิ บัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้
ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญ ญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัด
ใกล้เคียง
ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึง่ ตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าทีค่ วบคุมดูแล
กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมี
หน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนและบำเหน็จตามทีท่ ี่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนีใ้ นฐานะกรรมการ
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5 (3/5)
ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ ในที่ประชุม
หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ร องประธานกรรมการบริ ห ารเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ร องประธาน
กรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุม
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ดังที่กำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการออกเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั้ กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ข้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่ งตั้ งกรรมการจำนวนหนึ่ ง ให้ เป็ น คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ มี จ ำนวน คุ ณ สมบั ติ หน้า ที่ค วาม
รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนและบำเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกำหนด แต่ ทั้ ง นี้ ไ ม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นั้นในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะ
กรรมการ
ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการออก
เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด
ข้อ 41. ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดตัง้ สำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขาของบริษัทได้
ข้อ 42. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
ข้อ 43. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือการ
ทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้
ข้อ 44. กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5 (4/5)
หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับหนังสือจากผู้ถอื หุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ถอื ว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจาก
การจัดให้มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด)
วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม)
วัน
ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุน้ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยีส่ ิบห้า) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ามาร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่โดยถือว่า หุน้ หนึ่งมีหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนน
เสียงลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามทีป่ ระธานในที่ประชุมกำหนด
ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ เสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (5/5)
49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุน้ สามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุน้
บุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้ หุ้นทุกชนิด
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
ข้อ 50. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
50.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
50.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
50.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
50.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
50.5 เลือกตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
50.6 กิจการอื่นๆ
ข้อ 63. การประชุมผู้ถอื หุ้น การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธาน กรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าทีป่ ระธานในที่ประชุม
จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และการส่งหนังสือเชิญ ประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6 (1/2)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รบั มอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล: นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
อายุ: 79 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 46 ปี (ได้รับการแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2519)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 14 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตัง้ เมื่อธันวาคม 2550 - ปัจจุบัน)
การศึกษา / การอบรม
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญา
ปริญญา
ปริญญา
ปริญญา
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

บริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA
Southern Arkansas University, USA
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. 366
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
ผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาธุรกิจ จาก East-West Center, University of Hawaii, USA
การบริหารชั้นสูง จาก Harvard University, USA
การบริหารชั้นสูง จาก Kellogg- Northwestern University, USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษทั จดทะเบียน
: 2 แห่ง
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน:
กรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน:
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน:
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน:
รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
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: 8 แห่ง

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 6 (2/2)
2558 - ปัจจุบัน:
2558 - ปัจจุบัน:
2547 - ปัจจุบัน:

2528 - ปัจจุบัน:

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรี เอทานอล จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ทิพมาศ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอืน่ / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
ประสบการณ์ทำงาน
2547 - 2560:
2541 - 2563:
2519 - 2549:

: ไม่มี

รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน
คณะกรรมการอิสระ

7/7
4/4
1/1
1/1

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

การถือหุน้ ในบริษทั

การถือหุ้นทางตรง 1,079,200 หุน้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
คิดเป็นร้อยละ 0.0632 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
- ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม -

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี้

- ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอืน่ /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทผี่ ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
เป็นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจำ
เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย)
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนยั สำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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คุณสมบัติ
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่เป็น -

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่............................................................................................
วันที่ ................... เดือน ……............................... พ.ศ. …….............
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................... สัญชาติ................................ อยู่บ้านเลขที่...........................
ถนน...................................ตำบล/แขวง…………….…......อำเภอ/เขต.................................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .................................................................................................... อายุ ....................ปี อยูบ่ ้านเลขที่.........................
ถนน...................................ตำบล/แขวง…………….…......อำเภอ/เขต.................................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................
อีเมล*...................................................................................โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*………………….……………………………หรือ
(2) .................................................................................................... อายุ ....................ปี อยูบ่ ้านเลขที่.........................
ถนน...................................ตำบล/แขวง…………….…......อำเภอ/เขต.................................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................
อีเมล*...................................................................................โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*………………….……………………………หรือ
(3) ....................................................................................................... อายุ ....................ปี อยูบ่ ้านเลขที่.............................
ถนน...................................ตำบล/แขวง…………….…......อำเภอ/เขต.................................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................
อีเมล*...................................................................................โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*………………….………...………………………
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
ลงชือ่ ..........................……...............................ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................ )
ลงชือ่ ..................…………..…..........................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…........................... )
ลงชือ่ ..................…………..…..............................ผู้รับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
* 2. กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้
(Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 60 -

หน้า 1 ของจำนวน 4 หน้า
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที.่ ....................................................................................
วันที่ ................... เดือน ……......................... พ.ศ. …..............
(1) ข้าพเจ้า............................................................................. สัญชาติ............................ อยู่บ้านเลขที่........................
ถนน...................................ตำบล/แขวง………………......อำเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิน้ รวม........................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ......................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ...................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................. อายุ ...................ปี อยู่บ้านเลขที่..........................
ถนน.................................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต......................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์....................
อีเมล*...................................................................................โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*………………….……………………………หรือ

(2) ............................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บ้านเลขที่..........................
ถนน.................................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต......................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์....................
อีเมล*...................................................................................โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*………………….……………………………หรือ

(3) ............................................................................................. อายุ ...................ปี อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน.................................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์...................
อีเมล*...................................................................................โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*………………….………………………………...

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ่ นื่ ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 2 ของจำนวน 4 หน้า
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
ดร.ศิริ การเจริญดี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายชัย โสภณพนิช
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางคมคาย ธูสรานนท์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายโชน โสภณพนิช
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายโทโมฮิสะ คาวาซากิ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 3 ของจำนวน 4 หน้า
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุ มมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรือ เพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ ู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ ้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผูม้ อบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ ับมอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผู้รบั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
4. * กรุณ ากรอกข้อมูล ทั้งหมดให้ ถูกต้ อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศั พท์ มือถือ (*) มิเช่ นนั้ น บริษั ท จะไม่สามารถจัด ส่งชื่อผู้ใช้
(Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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หน้า 4 ของจำนวน 4 หน้า
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ นื่ ด้วย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรือ่ ง.....................................................................................
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................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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หน้า 1 ของจำนวน 4 หน้า
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(เป็นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่................................................................................
วันที่ ................ เดือน ……....................... พ.ศ. ….............
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................. สัญชาติ.............................. อยู่บ้านเลขที่...................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง……………......อำเภอ/เขต.......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กับ...........................................................................................
ซึ่งเป็นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จำนวนทัง้ สิน้ รวม.......................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) ...................................................................................... อายุ ...................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ...............................
ถนน.................................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์...................
อีเมล*...................................................................................โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*………………….………...…….……………หรือ

(2) ...................................................................................... อายุ ...................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ................................
ถนน.................................ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์...................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุ ธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. หรือที่จะพึ งเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อนื่ ด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดทีถ่ ือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ.…………………..…..หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.........................เสียง
 หุ้นบุรมิ สิทธิ ……………..…..…หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้......................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด ............................................... เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
- 65 -

หน้า 2 ของจำนวน 4 หน้า
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
ดร.ศิริ การเจริญดี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายชัย โสภณพนิช
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นางคมคาย ธูสรานนท์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายโชน โสภณพนิช
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
นายโทโมฮิสะ คาวาซากิ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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หน้า 3 ของจำนวน 4 หน้า
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
ลงชื่อ ..........................…….................................. ผู้มอบฉันทะ
( .............................………...................…... )
ลงชื่อ ..................…………..…...............................ผู้รบั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
ลงชื่อ ..................…………..…..............................ผูร้ บั มอบฉันทะ
( ..............……………..…............................. )
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผู้ถือหุ้ นที่ ปรากฏชื่อในทะเบีย นเป็ นผู้ ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คั สโตเดีย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
6. * กรุณ ากรอกข้อมูล ทั้งหมดให้ ถูกต้ อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศั พท์ มือถือ (*) มิเช่นนั้ น บริษัท จะไม่สามารถจัด ส่ งชื่อผู้ใช้
(Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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หน้า 4 ของจำนวน 4 หน้า
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
 (ก) ให้ผู้รบั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................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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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 8 (1/7)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยบริษั ท ได้ กำหนดจัด การประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อหุ้ นประจำปี 2565 ผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ เพี ย งรูป แบบเดี ยว ในวัน พุ ธที่
27 เมษายน 2565 ซึ่งบริษั ทไม่มีการจัดสถานที่ ประชุม หรือการลงทะเบียนใดๆ ที่ หน้างาน บริษั ทจึงขอความกรุณ าท่านผู้ถือหุ้ น
เข้าลงทะเบียนล่วงหน้าเพือ่ ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ดิจิทัล แอคเซสแพลตฟอร์ม
จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting จัดการ
ประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้ นที่ป ระสงค์จะเข้าประชุมผ่า นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนิน การได้ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง
▪ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุน้ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทน
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
เรียบร้อยแล้ว
▪ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
▪ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. นิตบิ คุ คล
2.1 ผูแ้ ทนนิติบคุ คลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
▪ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล) ที่เข้า
ร่วมการประชุมด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
▪ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล) ที่ส่วนราชการออกให้
พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ารวมประชุมแทน
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
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▪ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจการทำการแทนนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
▪ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล) ที่ส่วนราชการออก
ให้ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
▪ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
▪ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่ างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้
เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2. โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบ ค. แบบ
ใด แบบหนึง่ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
▪ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ
มอบ ฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
▪ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค ทั้งนี้ เอกสารทีม่ ิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมด้ วย และให้ ผู้ถื อหุ้ น หรือผู้ มี อ ำนาจกระทำการแทนนิติ บุ ค คลนั้ น (แล้ วแต่ กรณี ) รับรอง
ความถูกต้องของคำแปล
การส่งเอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ ือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารยืนยันตัวตน
▪ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถลงทะเบี ย น ( e-Register) ล่ วงหน้ า เพื่ อ เข้ า ร่ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี 2565 (ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. จนถึง
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุลงทะเบียนได้ที่
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=fa%2bSrO4YihUPkwRc2At%2bDX0WmQ%2fP9q3
QWEmgW7%2fKr3UW9qv2ZhXdVQ%3d%3d หรือ สแกน QR Code นี้
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▪ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แล้ว บริษัทจะดำเนินการพิจารณา
ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และยืนยัน โดยระบบจะแจ้งผลการยืนยั นตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้
▪ ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตัวตนแล้ว บริษัทจะแจ้ง
ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ทางอีเมล (E-mail) ที่ได้แจ้งแก่บริษัทในแบบฟอร์มลงทะเบียน
▪ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ที่หมายเลข 02 777 8602 ช่วงเวลาทำ
การ 08.30 - 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. ผูถ้ ือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
▪ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย เข้าร่วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งนี้ การมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เท่านั้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมแนบมาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม สำหรับรายชื่อและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยข้อ 6 หน้า 58-59
▪ ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระแล้ว บริษัทจะ
บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ โดยระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยัง
อีเมลของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามี
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว
▪ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้
โดยใส่ซองบริการไปรษณี ย์ธุรกิจ ตอบรับซึ่งบริษัทจัดให้ พร้อมหนังสือนัดประชุม มายัง เลขานุการบริษัท บริษั ท
กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต จำกั ด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุ ง เทพ-นนทบุ รี แขวงวงศ์ ส ว่ า ง เขตบางซื่ อ
กรุงเทพมหานคร 10800
3. ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ไม่ใช่กรรมการอิสระ)
▪ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมแทน ผู้ถือ
หุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกรอกข้อมูล ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุ คคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ ซึ่งบริษัทจัดเตรียม
แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
▪ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร
แสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับซึ่ง
บริษัทจัดให้พร้อมหนังสือนัดประชุม มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่
1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
▪ ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP eShareholder Meeting) ทางอีเมล (E-mail) ที่ได้แจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ
- 71 -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (4/7)
▪ ในกรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือ
หุ้นในแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะบันทึกการลงคะแนนในระบบ โดยผู้รับมอบฉัน ทะจะไม่ได้รับชื่อเข้าใช้
งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก โดยบริษัทจะส่ ง Link การประชุม
ให้กับผูร้ ับมอบฉันทะ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุม โดยหากประสงค์จะถามคำถาม ผู้รับมอบฉันทะจะต้อง
พิ ม พ์ ข้ อ ความคำถามเพื่ อ จั ด คิ ว ผู้ จ ะถาม โดยเลื อ กปุ่ ม Chat ของระบบ Webex เพื่ อ พิ ม พ์ แ ละส่ งคำถามให้
เจ้าหน้าทีข่ องบริษัททราบ และเชิญให้ถามในที่ประชุมตามวาระต่อไป
อนึ่ง เนื่องจากการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช้หนึ่ง e-mail address ในการ
ลงทะเบี ยนต่อผู้ ถือหุ้น 1 รายเท่านั้น หากผู้เข้าประชุมเป็ นผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้ว ย หรือผู้เข้า
ประชุมที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรียม e-mail address ตามจำนวนผู้ถือหุน้ ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผูถ้ ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ในวันที่
27 เมษายน 2565 ตั้ ง แต่ เวลา 12.00 น. โดยการกดเลื อ ก “เข้ า สู่ ระบบ” ด้ ว ยชื่ อ เข้ า ใช้ ง าน (Username) และรหั ส ผ่ า น
(Password) พร้อมด้วยรหัส OTP ที่ได้รับที่
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=fa%2bSrO4YihUPkwRc2At%2bDX0WmQ%2fP9q3QWEmgW
7%2fKr3UW9qv2ZhXdVQ%3d%3d หรือ สแกน QR Code นี้

2. เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เพื่อเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม
Webex
3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นกรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดังต่อไปนี้ ในการใช้งานระบบ
• ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำควรไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
• โทรศั พท์เคลื่อนที่ (Smartphone) / อุปกรณ์ แท็บ เล็ต ที่มีก ล้องถ่ายรูป ระบบปฏิ บัติ Android รองรับ Android 8 ขึ้นไป
หรือระบบปฏิบัติการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึ้นไป
• เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ผ่าน Web Browser ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows
10 ขึ้ น ไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.12 ขึ้น ไป โดยอิน เทอร์เน็ ต เบราวเซอร์ (Web Brower) ที่ รองรับ ได้ แก่ Google
Chrome (version 88 ขึ้นไป), Safari หรือ Internet Explorer
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 8 (5/7)
การออกเสียงลงคะแนน
1. เมื่อประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ DAP e-Shareholder
Meeting ที่ได้ Log – in ไว้ก่อนหน้านี้ โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดหน้าลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกปุ่ม
“ลงคะแนน” หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏหน้าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกปุ่มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด คือ
1 นาที และเลือกปุ่ม “ยืนยัน” จะจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่
กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนใน
วาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ภายในเวลาที่กำหนด
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้
ทุกประการตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณี ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ
ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุน้ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รบั ชื่อเข้าใช้งาน
(Username) และรหั สผ่า น (Password) เพื่ อ ใช้ ในการล็อ กอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในการ
ลงคะแนนเสียง
วิธีการนับคะแนนเสียง
1. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในวาระ
ปกติใช้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนน
เสียง ยกเว้นวาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับจำนวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ บริษัทจะประกาศและแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ว่า
คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมีเท่าไร โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ทั้งนี้ ผู้ถือหุน้ สามารถกดดูผลคะแนนของ
แต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน
การส่งคำถาม
1. กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งการถามคำถามระหว่ า งประชุ ม ในแต่ ล ะวาระที่ เสนอเพื่ อ พิ จ ารณา ผู้ ถื อ หุ้ น จะต้ อ งกลั บ มาที่ ร ะบบ
DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ และเลือกปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อพิมพ์คำถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม
“ยืนยัน” เพือ่ ส่งคำถามเข้าคิวถามในระบบ
2. ก่อนลงมติ ในแต่ล ะวาระ ประธานในที่ ป ระชุม จะเปิด โอกาสให้ ผู้ถือหุ้ น ซักถามในประเด็น ที่เกี่ยวข้อ งกั บวาระการประชุ ม
โดยเมื่อบริษัทเรียกชื่อผู้ถือหุ้นผู้ประสงค์จะถามท่านใด ขอให้ท่านดังกล่าวเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนระบบ
WebEx เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง หากผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวไม่สามารถถามคำถามผ่านทางไมค์ด้วยตนเอง หรือ
กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะถามคำถามดังกล่าวด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้อา่ นคำถามทีผ่ ู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามใน
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ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ต่อที่ประชุมแทน โดยคำถามที่จะอนุญาตให้ถามในวาระได้จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่
เสนอพิจารณาในวาระเท่านัน้ เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด
หมายเหตุ
▪

▪

▪

▪

บริษัทไม่มีการจัดห้องประชุมให้ผู้ถือหุ้นแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุม (Physical Meeting) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด - 19 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 จึงขอความกรุณาผู้ถอื หุ้นลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นความจำนงเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนเท่านัน้
บริษั ท ได้ จั ด เตรีย มความพร้อ มด้ านบุ ค ลากร และระบบเทคโนโลยี ข องตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทยอย่ า งเพี ย งพอ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั้งนี้ ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาขั้นตอนในการลงทะเบี ยน และควรลงทะเบียนในระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าก่อนถึง
วันประชุม
การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่ อเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความ
คุ้ ม ค รองต าม นโยบ ายก ารคุ้ ม ค รอง ข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คล (Privacy Policy) ตาม ที่ ปรากฏ บ นเว็ บ ไซต์ ของบ ริ ษั ท
https://www.bangkoklife.com/th/about/child/68
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือ
การใช้ ง านระบบประชุ ม อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ำหรั บ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ” ปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ยข้ อ 9 หน้ า 76 หรื อ ที่
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html หรือสแกน QR Code นี้

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้า หรือการเข้าประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรุณาติดต่อ
ส่วนเลขานุการบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0 2777 8845 อีเมล : companysecretary@bangkoklife.com
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Flowchart)
ผู้ถือหุ้น
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา
ประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะ

ใช้บัตรประจำตัว
ประชาชน

ใช้เอกสารราชการอื่น

ประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะ

ส่งเอกสารมายังบริษัทที่ ส่วนเลขานุการบริษัท
ทางไปรษณีย์ (ไม่ควรช้ากว่าวันที่ 22 เมษายน 2565)
หรือทาง companysecretary@bangkoklife.com

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP
บริษัทตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน

e-Shareholder Meeting

ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 26
เมษายน 2565

จัดส่ง Username และ Password ไปยัง
อีเมลที่ ลงทะเบียน / แจ้งไว้กับบริษัท
วันประชุมเปิดระบบเข้าสู่การประชุม
ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
ประธานเปิดประชุม
(เวลา 13.30 นาฬิกา)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
ผู้ถือหุน้ สอบถามตามวาระ
ลงคะแนนตามวาระ
(ผู้ถือหุ้นเข้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนน)
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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ตามลําดับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

คูม่ ือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Shareholder Meeting)
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สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชั่นคาถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม

PC Computer

Notebook

Tablet

Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser

Google Chrome (แนะนา)

Safari

Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สาหรับการลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

หรือ
บัตรประจาตัวประชาชน

หรือ
หนังสือเดินทาง

หนังสือรับรองนิติบุคคล

บัตรประจาตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง

3

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

1

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสาหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)
เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล
มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)
* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*
ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ ต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนาส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

4

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2.

ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยทาเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”
5

2
2.1

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจาตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

บุคคลธรรมดาไทย

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪
▪
▪
▪
▪
▪

มอบฉันทะ

บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
อีเมล (สาหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
รหัสผ่าน (Password)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะทาการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้ เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนาส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”
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2
2.1

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจาตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้นทาการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจาตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ
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2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บุคคลธรรมดาไทย

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

มอบฉันทะ
บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว
/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (สาหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร)
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร
ประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด
▪ อีเมล (สาหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ระบบจะทาการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้ เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนาส่งรหัส
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง /
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นทาการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪
▪
▪
▪
▪

มอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”
▪

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

▪
▪
▪
▪

ชื่อ-นามสกุล / อายุ
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / ที่อยู่
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทาการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

มอบฉันทะ

▪
▪
▪
▪
▪

มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง
ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

https://portal.eservice.set.or.th

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชุมที่บริษัทกาหนด
สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 2

1

ขั้นตอนที่ 3
2
1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคาถาม (เฉพาะคาถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

ขั้นตอนที่ 4
▪
▪
▪
▪

เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder
Meeting โดยทาเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
ยืนยันรายชื่อและจานวนเสียงที่ประชุม
กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

2

1

3

4
6

5

คาอธิบาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน
Application Cisco Webex Meeting
สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกาลังอยู่ในวาระใด
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกาหนดเท่านั้น
ฟังก์ชั่นส่งคาถาม หรือ เข้าคิวถามคาถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคาถามล่วงหน้าได้
รายการคาถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคาถามสาหรับการประชุมครั้งนี้
สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น
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การใช้งานฟังก์ชั่นคาถาม (e-Question) และฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)
ฟังก์ชั่นคาถาม (e-Question)

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุน้ สามารถส่งคาถามได้ลว่ งหน้า
1.
2.
3.
4.

กดปุ่ม “ส่งคาถาม”
เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคาถาม
เลือกพิมพ์คาถามล่วงหน้า (Optional)
กดปุ่ม “ส่งคาถาม”

เมื่อถึงคิวการถามคาถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามคาถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
1.
2.
3.

กดปุ่ม “ลงคะแนน”
ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กาหนด
ทั้งในส่วนของจานวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกาหนดเท่านั้น
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การใช้งานฟังก์ชั่นคาถาม (e-Question) และฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)
ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน
14
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การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1.1

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล
กรอกอีเมลที่ทาการลงทะเบียน

2.
2

ตรวจสอบอีเมลและทาการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มอื ถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่
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Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่
https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

แบบ 56-1 one report ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัส QR Code

แบบ 56-1 one report ประจำปี 2564
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