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ที่  BLA 12/2559 

       29 มีนำคม 2559 

เร่ือง   ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 

เรียน   ทำ่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มำด้วย   1.    ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 
  2.    CD-Rom รำยงำนประจ ำปี 2558  
  3.    ประวตัิกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 
  4.    หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ 
  5.    ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะที่เก่ียวกบักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
  6.    เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในกำรเข้ำร่วมประชมุ กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 
  7.    รำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  

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

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2559 ใน         
วันอังคารที่  26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส านักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ 
ตำมระเบียบวำระกำรประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 
วัตถุประสงค์และเหตุผล:  กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 ได้จดัขึน้เมื่อวนัพธุที่ 29 เมษำยน 2558 โดยได้              
มีกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัส่งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสำมญั            
ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.bangkoklife.com) และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ท ำกำรแก้ไข 
รำยงำนกำรประชมุแตอ่ยำ่งใด  
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  ได้มีกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุไว้อยำ่งถกูต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
รับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558  (ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 1) 
 

การลงมต:ิ  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
วัตถุประสงค์และเหตุผล:  บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญั ซึง่เกิดขึน้ในรอบ 
ปี 2558 โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจ ำปี 2558 ในรูปแบบ CD-Rom   

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และกำร
เปลีย่นแปลงที่ส ำคญั ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2558  ทัง้นีโ้ดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนประจ ำปี 2558 ในรูปแบบ CD-Rom  
(ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 2) 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 มำตรำ 112 ซึ่ง

ก ำหนดให้บริษัทต้องจดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท ที่ได้
ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำต จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และได้ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2558  ซึง่ได้ผำ่นกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผำ่นกำรตวจสอบและลงนำม
รับรองโดยนำงนงลกัษณ์  พุ่มน้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4172 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั แล้ว 
โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

สรุปข้อมลูทำงกำรเงินเปรียบเทยีบ                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                  หนว่ย : ล้ำนบำท 

 
 
                  รำยกำร 

ปี 2558 ปี 2557 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

สินทรัพย์ลงทนุ 240,804 240,813 208,680 208,680 

สินทรัพย์รวม 249,576 249,576 215,590 215,588 

เงินส ำรองประกนัชีวิต 207,308 207,308 177,435 177,435 

หนีส้ินรวม 222,585 222,579 190,013 190,009 

สว่นของเจ้ำของ 26,990 26,998 25,576 25,579 

เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ  44,175 44,175 51,172 51,172 

รำยได้จำกกำรลงทนุ 10,171 10,171 8,812 8,812 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรรับประกนั 48,587 48,581 56,349 56,347 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำน 2,054 2,048 1,896 1,893 

ก ำไรสทุธิ 4,108 4,112 2,650 2,653 

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน 2.41 2.42 1.56 1.57 
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 ทัง้นี ้รำยละเอียดงบกำรเงินมีในรำยงำนประจ ำปี 2558 ในรูปแบบ CD-Rom  (ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 2) 
 

การลงมต:ิ  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล:  บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงัหกั

ภำษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มียอดขำดทนุสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนปกติ
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2558 บริษัทมีก ำไรสทุธิทัง้สิน้จ ำนวน 4,113 ล้ำนบำท หรือ 2.42 บำทต่อหุ้น บริษัท
ได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท รวมเป็นเงิน 544 ล้ำนบำท  
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนในงวดวนัที่ 1 กรกฎำคม 2558 - 31 ธนัวำคม 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท โดยให้จ่ำยจำก
ก ำไรสะสม ซึง่เสยีภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 25  ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุ้นละ 0.32 
บำท หรือคิดเป็นเงิน 544 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 ในอตัรำหุ้นละ 0.64 
บำท โดยมีรำยละเอียดข้อมลูเปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลดงันี ้

 

ข้อมลูเปรียบเทยีบอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล 
 

 ปี 2558 ปี 2557 
1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 4,108 2,650 
2. ก ำไรตอ่หุ้น (บำท:หุ้น) 2.41 1.56 
3. จ ำนวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (ล้ำนหุ้น) 1,704 1,698 
4. เงินปันผล (บำท:หุ้น) 0.64* 0.91 
   4.1 เงินปันผลระหวำ่งกำล 0.32 0.45 
         -จ่ำยเป็นเงินสด 
         -จ่ำยเป็นหุ้นสำมญั 

0.32 
- 

0.05 
0.40 

   4.2 เงินปันผลงวดสดุท้ำย 0.32* 0.46 
5. รวมเป็นเงินจำ่ยปันผลทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 1,089** 1,325 
6. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ) 26.45 58.33 

 

หมำยเหต ุ:  *  มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์ 2559 เห็นควรเสนอให้ที่ 
ประชมุสำมญัถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิจำ่ยเงินปันผลงวดสดุท้ำยในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท 

** ประมำณกำรโดยใช้จ ำนวนหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 ทัง้นีจ้ ำนวนเงินปันผลในงวดสดุท้ำยนี ้
จะขึน้อยูก่บัจ ำนวนหุ้น ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลในวนัที่ 
12 พฤษภำคม 2559  
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ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลจะกระท ำได้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกนัภยั  

 

การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ซึง่ก ำหนดวำ่ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุ

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

 

1) นำยศิริ  กำรเจริญดี  กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
     กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรลงทนุ 
2) นำงคมคำย  ธูสรำนนท์  กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
     กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง, กรรมกำรตรวจสอบ 
3) นำงสำวพจณี  คงคำลยั กรรมกำร 
4) นำยทำเคชิ  ฟกูดูะ  กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง, 
     กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน , 
     กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

เพื่อเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลที่ดี บริษัทได้ประกำศบนเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพื่อรับ
กำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด
เสนอช่ือบุคคลใดเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  ดงันัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้
ด ำเนินกำรสรรหำ โดยคดัเลือกจำกผู้ทรงคุณวฒุิและผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในหลำกหลำยอำชีพ รวมทัง้ผลกำร
ปฎิบตัิงำนในต ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทในระยะที่ผ่ำนมำมีผลกำรปฏิบตัิงำนที่ดี จึงเห็นควร
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 3 ทำ่น ได้แก่  
 

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

กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่สบืตอ่อีกวำระหนึง่  
  

ส ำหรับนำยทำเคชิ ฟูกูดะ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำและเห็นสมควรแต่งตัง้  
นำยมำซำฮิโระ เคโนะ เข้ำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรแทน   

 

เนื่องจำกนำยชยั  โสภณพนิช ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 17 มีนำคม 2559 คณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำและเห็นสมควรแต่งตัง้นำยพนสั  ธีรวณิชย์กุล เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร
แทน  
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ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำ ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้หมดที่ได้น ำเสนอมำข้ำงต้น 

 

ทัง้นี ้ประวตัิ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนของกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอช่ือดงักลำ่วข้ำงต้นปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 3 
อีกทัง้บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 4 

 

การลงมติ:   วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 44 ก ำหนดให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร  
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำกลัน่กรองค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อย โดย
ได้พิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงกำร
ขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัท ส ำหรับปี 2559 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทน
กรรมกำร ในวงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บำท (สิบหกล้ำนเจ็ดแสนบำท) ซึง่เทำ่กบัปีที่ผำ่นมำ โดยมีรำยละเอียดประกอบ
คำ่ตอบแทนกรรมกำร ดงันี ้ 
   

รายการ 
 ปี 2559 ปี 2558 

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

 

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

 

ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทไม่ได้รับค่ำตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจำกที่กลำ่วมำข้ำงต้น อยำ่งไรก็ตำมบริษัทได้มีกำรสนบัสนนุ
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรให้สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งเต็มประสิทธิภำพ โดยจดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยัควำม
รับผิดของกรรมกำร (Directors and Officers Liability Insurance) โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำ ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 ภำยใน
วงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บำท (สบิหกล้ำนเจ็ดแสนบำท) ซึง่เทำ่กบัปีที่ผำ่นมำ 
 

การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก ำหนดวำ่ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีให้พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบ
บญัชี   

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชีส ำหรับปี 2559 โดยได้พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเข้ำใจ
และมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ควำมช ำนำญในวิชำชีพ ควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงของ
ผู้สอบบญัชี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจำก บริษัท 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั โดยมีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

 

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

 

ทัง้นี ้ก ำหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้ำงต้น เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทได้  
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลำ่วไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ ให้บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผู้สอบ
บญัชีรับอนญุำตอื่นของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัท
แทน อนึ่ง ผู้สอบบญัชีไมม่ีควำมสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงมีควำมเป็นอิสระในกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2559 เป็นเงิน 2,415,000 
บำท (สองล้ำนสีแ่สนหนึง่หมื่นห้ำพนับำท) ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 51 จำกจ ำนวนคำ่ตอบแทนที่ได้รับอนมุตัิในปี 2558 

 

หนว่ย : บำท 
 

 

 
 
 
   

 
 
 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำม ข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งพิจำรณำ
กลัน่กรองคดัเลือกผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ
อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จำก บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ
ก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2559 เป็นเงิน 2,415,000 บำท (สองล้ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นห้ำพนับำท) ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 
51 จำกจ ำนวนคำ่ตอบแทนที่ได้รับอนมุตัิในปี 2558 ตำมรำยละเอียดที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ 

รายการ 2559 2558 เปลี่ยนแปลง 
(บาท) 

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) 

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

คำ่สอบทำนงบไตรมำส รวม 3 ไตรมำส 600,000 600,000 0 0 
กำรจดัประเภทในงบใหม ่ 365,000 - 365,000 100 
TFRS4 450,000 - 450,000 100 
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การลงมติ:  วำระนีต้้องผำ่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8     พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้ำร่วมกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ในวนัท่ี 30 มีนำคม 2559 และให้
รวบรวมรำยช่ือ ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัที่    
31 มีนำคม 2559   

 

จึงขอเรียนเชิญทำ่นผู้ ถือหุ้น โปรดเข้ำร่วมประชมุตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีดงักลำ่วข้ำงต้น โดยพร้อมเพรียงกนั อนึง่หำกทำ่น
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ท่ำนสำมำรถดู
รำยละเอียดประวตัิกรรมกำรอิสระที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุม
ครัง้นี ้ (ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 7)  
 

บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.(ซึ่งปรำกฏตำมสิ่งที่สง่มำด้วย 8) โดยเลือกแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ กรอกรำยละเอียดพร้อมลงลำยมือช่ือของท่ำนผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมแนบหลกัฐำนประกอบ และ
ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมำเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อควำมสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ ก่อนวนัประชมุลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 1 วนั) 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

 

      (นำยเสนำะ  ธรรมพิพฒันกลุ) 
          เลขำนกุำรบริษัท 
 

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

    www.bangkoklife.com 

http://www.bangkoklife.com/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

 

วันเวลาประชุม 
ประชุมเมื่อวันพุธที่  29 เมษำยน  2558 เวลำ 09.00 น. ณ  ห้องประชุมชัน้  7 ส ำนักงำนใหญ่  เลขที่   23/115-121           

รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. คณุเชิดช ู โสภณพนิช   ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/ 

ประธำนกรรมกำรลงทนุ  
2. คณุสนุทร  อรุณำนนท์ชยั   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
3. ดร. ศิริ  กำรเจริญด ี    ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน/  

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

กรรมกำรอิสระ                                                   
5. คณุคมคำย  ธูสรำนนท์   ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี/ 

กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง/ 
กรรมกำรอิสระ  

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

7. คณุชยั  โสภณพนิช    กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
8. คณุรัชนี  นพเมือง    กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
9. คณุทำเคชิ  ฟกูดูะ    กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง/  

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน/  
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

10. คณุนำโอกิ  บนั    กรรมกำร 
11. คณุคำซฮิึเดะ  โทดะ    กรรมกำร 
12. คณุพจณี  คงคำลยั    กรรมกำร 
13. คณุประไพวรรณ  ลมิทรง   กรรมกำร 
14.  คณุโชน  โสภณพนิช    กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรลงทนุ/ 

กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. คณุสำวติรี  รมยะรูป   กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
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ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  

1. คณุเรืองศกัดิ์  ปัญญำบดีกลุ   ผู้ช่วยผู้จดักำรใหญ่อำวโุส สำยกำรตลำด 
2. คณุเสนำะ  ธรรมพิพฒันกลุ   ผู้ช่วยผู้จดักำรใหญ่อำวโุส สำยกำรลงทนุ 
                    และเลขำนกุำรบริษัท 
3. คณุสจิุนดำ  เลศิเกียรติมงคล   ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. คณุจำรุวรรณ  ลิม้คณุธรรมโม    ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สำยบญัชีและกำรเงิน 
5. คณุอรนชุ  ส ำรำญฤทธ์ิ   ผู้อ ำนวยกำร สำยประกนัชีวติ 
6.  คณุคมศร  ชลสวุรรณวฒัน์   ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ส ำนกักฎหมำย 
7.  คณุสภุำภรณ์ ทิพย์ฝัน้   ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัก ำกบักำรปฏิบตัิงำน 
 

ผู้สอบบัญชีบริษัท 

1. คณุชำญชยั  สกลุเกิดสนิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต  
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  

  

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน 
1. คณุเลศิศกัดิ์ สธุรรมพร   ที่ปรึกษำกฎหมำย  

ส ำนกังำนกฎหมำยคนงึ แอนด์  พำร์ทเนอร์ส  จ ำกดั 
2. คณุเอนก  จำรุนิเวศน์    ตวัแทนอำสำพิทกัษ์สทิธิ จำกสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 

เร่ิมการประชุม  9.10 น. 
 

เลขำนกุำรบริษัท ชีแ้จงวิธีปฏิบตัใินกำรออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระกำรประชมุ โดยกำรเปิดคลปิเสยีง มีรำยละเอยีด
ดงันี ้
 

ค าชีแ้จงวธีิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 
1. กำรประชมุจะพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน ำเสนอข้อมลูใน แตล่ะวำระและเปิดโอกำส

ให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถำมก่อน แล้วจึงจะให้มีกำรลงมติส ำหรับวำระนัน้ๆ กรณีที่  ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะต้องกำรซกัถำมก่อน
หรือแสดงควำมเห็น ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือและแจ้งช่ือ นำมสกลุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะให้แจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะมำ
ให้ที่ประชมุทรำบด้วยทกุครัง้ 

2. ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีคะแนนเสยีงหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง ถ้ำคะแนนเสยีงเทำ่กนั ให้ประธำนมีเสยีงชีข้ำดอีกเสยีงหนึ่งตำ่งหำก 
3. กำรออกเสยีงลงคะแนนไมส่ำมำรถแบง่แยกเสยีงได้ หรือไมส่ำมำรถออกเสยีงลงคะแนนบำงสว่นได้ 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีควำมประสงค์จะงดออกเสียงในวำระใดในกำรประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นกำเคร่ืองหมำยถกูลงใน

ช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง จำกนัน้จะมีเจ้ำหน้ำที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ำมำค ำนวณคะแนนเสยีงของแตล่ะวำระ 
ทัง้นี ้บริษัทจะน ำคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดงักลำ่วนัน้ หกัออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่เข้ำร่วมประชมุและ
ถือว่ำคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวำระนัน้ๆ ทัง้นี ้หำกไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นคดัค้ำน หรือแสดงควำมเห็น
เป็นอยำ่งอื่นให้ถือวำ่ที่ประชมุเห็นชอบ 
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5. ส ำหรับวำระกำรพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำร บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจำกผู้ ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม ทัง้ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นมีควำมประสงค์ที่จะลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นกำเคร่ืองหมำยถกูลงในช่อง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง จำกนัน้จะมีเจ้ำหน้ำที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อน ำมำค ำนวณคะแนนเสยีงวำ่มีผู้ ถือ
หุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็นจ ำนวนเท่ำใด ส ำหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้รับบตัรลงมติตัง้แต่ลงทะเบียน คือ 
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงมติในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึง่มติดงักลำ่วจะสอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลำ่ว 

6. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระจะปรำกฏท่ีหน้ำจอเพื่อแสดงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ 
 

เลขำนกุำรบริษัท รำยงำนเพิ่มเติมวำ่ ส ำหรับวำระกำรประชมุ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เสนอระเบียบวำระกำร
ประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรลว่งหน้ำระหวำ่งวนัท่ี 1 ตลุำคม จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 โดยแจ้งผำ่น
ระบบข่ำวอิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ และประกำศบนเว็ปไซต์ของบริษัท ปรำกฏวำ่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดเสนอเร่ือง หรือเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร 

 

คณุเชิดชู  โสภณพนิช ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่ประธำนในท่ีประชมุ กลำ่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและสรุปจ ำนวนผู้ ถือหุ้ น
ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

ผู้ ถือหุ้นเข้ำประชมุด้วยตนเอง     163 รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้     142,555,966 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ           445   รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้           1,275,056,944 หุ้น 
รวมทัง้สิน้       608 รำย รวมจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้     1,417,612,910 หุ้น 
 

              คิดเป็นร้อยละ 83.4946 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด 1,697,850,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบงัคบัของ
บริษัท และขอเปิดประชมุเพื่อพิจำรณำเร่ืองตำมระเบียบวำระ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2557 
ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2557 โดยบริษัทได้จดัส่งส ำเนำ

รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลว่งหน้ำพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  
จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม จึงเสนอที่

ประชมุพิจำรณำและลงมติรับรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2557 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติรับรอง 
รำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2557 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,418,105,570 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสยีง 1,418,105,570 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยโชน  โสภณพนิช กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เป็นผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 

2557 ตอ่ที่ประชมุ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
รำยได้จำกกำรขำยปี 2557 บริษัทมีผลงำนเบีย้รับรวม 51,810 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึน้ถึง 32.6% มำกกวำ่อตัรำกำรเติบโต

ของอตุสำหกรรมโดยรวมที่ 13.7% โดยแยกเป็นเบีย้รับปีแรก 19,069 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนมำกถึง 81.0% ผลงำนหลกัมำจำก
กำรขำยแบบประกนัท่ีช ำระเบีย้ครัง้เดียวซึ่งเติบโตเพิ่มขึน้ถึง 277.9% คิดเป็นเบีย้จ ำนวน 14,041 ล้ำนบำท ด้ำนผลงำนเบีย้รับปีต่อมี
จ ำนวน 32,742 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำเติบโตที่ 14.7% และมีอตัรำกำรเก็บเบีย้ที่ 93.0% ยงัคงรักษำอตัรำกำรเก็บเบีย้ใกล้เคียงกบัปีที่
ผ่ำนมำที่ 93.2% เบีย้ประกันรับรวมส่วนใหญ่มำจำกช่องทำงธนำคำรคิดเป็นสดัส่วน 70.9% ช่องทำงตัวแทนและช่องทำงอื่นๆ มี
สดัสว่น 26.8% และ 2.3% ตำมล ำดบั 

 

ด้ำนสว่นแบง่ตลำด ปี 2557 บริษัทมีสว่นแบง่ตลำดของเบีย้ประกนัภยัรับรวมเพิ่มขึน้จำกปีที่ผำ่นมำจำก 8.8% เป็น 10.3% 
สง่ผลให้บริษัทขยบัขึน้มำอยู่ในอนัดบัที่ 4 ของธุรกิจ และเบีย้รับปีแรกมีสว่นแบ่งตลำด 11.2% อยู่ในอนัดบัที่ 4 ของธุรกิจ ขยบัขึน้มำ
จำกอนัดบัท่ี 6 ของธุรกิจในปีที่แล้ว  

 

ด้ำนค่ำใช้จ่ำยปี 2557 บริษัทสำมำรถบริหำรค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ ยกเว้นค่ำใช้จ่ำยเงินส ำรองประกัน
ชีวิตที่เพิ่มขึน้จำกปี 2556 มีจ ำนวน 40,818 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 61.0% และคิดเป็น 79.8% ของเบีย้รับสทุธิ เพิ่มขึน้จำกปี 2556 ที่มี
สดัสว่น 65.4% สำเหตหุลกัมำจำกกำรตัง้ส ำรองเพิ่มเติมส ำหรับสว่นตำ่งของเงินส ำรองตำมวิธี Gross Premium Valuation: GPV ที่มี
คำ่สงูกวำ่วิธี Net Premium Valuation: NPV อนัเป็นผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้ที่ปรับตวัลดลง 

 

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยสินไหมและผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ มีจ ำนวน 12,384 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 14.1% จำกปีก่อนหน้ำ 
และคิดเป็น 24.2% ของเบีย้รับสุทธิ ซึ่งต ่ำกว่ำปีที่แล้วที่มีค่ำใช้จ่ำย 28.0% ของเบีย้รับสุทธิ โดยแยกเป็นผลประโยชน์จ่ำยตำม
กรมธรรม์จ ำนวน 11,097 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 15.6% ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำเวนคืนกรมธรรม์ที่สงูขึน้มำกกว่ำ 50% 
สำเหตหุลกัจำกจ ำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบงัคบัมีจ ำนวนมำกขึน้ และเหตผุลหลกัที่ลกูค้ำเวนคืนกรมธรรม์ คือ มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงิน 
ในขณะท่ีคำ่ใช้จ่ำยสนิไหมมีจ ำนวน 1,288 ล้ำนบำท มีอตัรำสงูขึน้จำกปี 2556 เลก็น้อยที่ 2.9%  

 

ด้ำนคำ่จ้ำงและบ ำเหน็จ มีจ ำนวน 2,805 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีที่แล้ว 3.7% สว่นค่ำใช้จ่ำยสง่เสริมกำรขำยมีจ ำนวน 311 
ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้ว 11.7% และคำ่ใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภยัอื่นมีจ ำนวน 29 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้ว 7.6% คำ่ใช้จ่ำยใน
หมวดนีร้วมเป็น 3,145 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัสว่นของเบีย้รับประกนัสทุธิเทำ่กบั 6.1% ซึง่มีอตัรำน้อยลงจำก 8.0% ในปีที่แล้ว เนื่องจำก
เบีย้ประกันส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึน้ของปี 2557 เป็นแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ระยะสัน้ที่มีอัตรำค่ำจ้ำงและบ ำเหน็จในอัตรำที่
คอ่นข้ำงต ่ำ 

 

ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของบริษัท มีจ ำนวน 2,015 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 10.2% เมื่อพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนตอ่เบีย้ประกนัรับสทุธิลดลงเป็น 3.9% จำก 4.7% ในปีที่แล้ว  

 

ในปี 2557 ถือเป็นปีที่บริษัทมีสินทรัพย์รวมก้ำวสู่ 2 แสนล้ำนบำท โดยมีจ ำนวนทัง้สิน้ 215,588 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 
171,795 ล้ำนบำทในปี 2556 คิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้ 25.5% โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ลงทุน มีจ ำนวน 208,680 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 25.3% เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้ปี 2557 หรือที่ประมำณ 96.8% ของสนิทรัพย์รวม ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกบัปีที่แล้ว 
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ด้ำนสนิทรัพย์ลงทนุ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทยงัคงให้น ำ้หนกักบัเงินลงทนุในตรำสำรหนีร้ะยะยำวและระยะสัน้ ทัง้จำกภำครัฐ 
เช่น พนัธบตัรรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนที่มีควำมมัน่คงสงูเช่นเดียวกบัปีที่ผ่ำนมำ คิด
เป็นสดัสว่น 87.5% อยำ่งไรก็ตำม บริษัทมีกำรปรับสดัสว่นกำรลงทนุตำมสภำวะตลำดเงิน โดยลดสดัสว่นกำรลงทนุในพนัธบตัรลงจำก 
65.0% เป็น 55.4% และเพิ่มสดัสว่นตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนจำก 20.6% เป็น 27.2% ในขณะที่มีเงินลงทุนในหุ้ นมีสดัสว่นอยู่ที่ 7.5% 
หนว่ยลงทนุ 2.8% และเงินให้กู้ยืม 2.3% ซึง่มีสดัสว่นใกล้เคียงกบัปีที่ผำ่นมำ 
       

ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรลงทนุในปี 2557 มีอตัรำกำรเติบโตเพิ่มขึน้ถึง 34.6% เพิ่มขึน้จำก 7,702 ล้ำนบำท เป็น 10,368 ล้ำนบำท 
รำยได้จำกกำรลงทนุสว่นใหญ่มำจำกรำยได้ดอกเบีย้ 7,891 ล้ำนบำท เติบโต 23.8% ใกล้เคียงกบัปี 2556 ในขณะที่รำยได้ก ำไรจำก
กำรซือ้และขำยหลกัทรัพย์มีจ ำนวน 1,515 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้มำกกว่ำสองเทำ่ตวัจำกปีก่อนหน้ำ หรือที่อตัรำกำรเติบโต 156.0%  ด้ำน
ผลตอบแทนจำกเงินปันผลเติบโตที่ 30.6% มีมลูค่ำเท่ำกบั 962 ล้ำนบำท ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรลงทนุมีสำเหตหุลกั จำก
กำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ลงทุน ก ำไรจำกกำรซือ้และขำยหลกัทรัพย์ รวมถึงภำวะของตลำดหลกัทรัพย์ที่ปรับตวัดีขึน้ โดยสรุปอตัรำ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในภำพรวมของบริษัทอยู่ที่ 5.4% เพิ่มขึน้จำกปีก่อนที่ 5.0% และหำกพิจำรณำอตัรำผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนรวมก ำไรขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยตุิธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขำย พบว่ำ อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนมีค่ำสงูขึน้ ท่ีอตัรำ
ผลตอบแทน 6.0% เพิ่มขึน้จำกปี 2556 ที่มีอตัรำผลตอบแทน 4.7% 
 

ก ำไรสทุธิของบริษัทปี 2557 มีจ ำนวน 2,665 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้วจ ำนวน 1,716 ล้ำนบำท หรือลดลง 39.2% สำเหตุ
จำกบริษัทมีภำระด้ำนเงินส ำรองที่สงูกวำ่ปกติ  ซึง่ได้รับผลกระทบจำกภำวะอตัรำดอกเบีย้ที่ตกต ่ำ ทัง้นี ้หำกไม่รวมผลกระทบจำกกำร
ตัง้ส ำรองเพิ่มเติมดงักลำ่ว บริษัทจะแสดงก ำไรในปี 2557 จ ำนวน 5,305 ล้ำนบำท มีอตัรำเติบโต 21.1% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ 

 

ก ำไรเบ็ดเสร็จของบริษัทปี 2557 เพิ่มขึน้จำกปีที่แล้ว 5.4% โดยมีมูลค่ำ 3,812 ล้ำนบำท และมีก ำไรเบ็ดเสร็จต่อรำยได้ 
6.4% ก ำไรเบ็ดเสร็จมีค่ำเพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรวัดมูลค่ำก ำไร (ขำดทุน) ที่อ้ำงอิงรำคำตลำดของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เ ผ่ือขำยมี
มลูคำ่เพิ่มขึน้ 

 

ในแง่ของมลูคำ่ของบริษัทและกำรรับประกนัรำยใหมใ่นปี 2557 บริษัทยงัคงพฒันำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และมลูคำ่
ของผู้ ถือหุ้นอยำ่งต่อเนื่อง โดยมีมลูคำ่ EV เท่ำกบั 47,785 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีที่แล้ว 46.4% คิดเป็นมลูค่ำต่อหุ้น 28.14 บำท สว่น
ใหญ่เพิ่มขึน้จำกมูลค่ำตลำดของสินทรัพย์ที่สูงขึน้อนัเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ ในส่วนของ Value of New 
Business มีมูลค่ำเท่ำกับ 1,143 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้ว 38.6% คิดเป็นมูลค่ำต่อหุ้น 0.67 บำท สำเหตุหลกัที่ VNB มีค่ำลดลง
มำกจำกกำรทบทวนสมมติฐำน ถดัมำเป็นผลกระทบจำก product mix 

 

ทำงด้ำนเงินส ำรองประกนัชีวิตและสว่นของผู้ ถือหุ้น บริษัทมีเงินส ำรองประกนัชีวิต 178,492 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2556 
ซึ่งมีจ ำนวน 137,638 ล้ำนบำท และคิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้ 29.7% ขณะที่มูลค่ำส่วนของผู้ ถือหุ้นมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง มีจ ำนวน 
25,579 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2556 ซึง่มีจ ำนวน 22,264 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำเพิ่ม 14.9% 
 

ทำงด้ำน CAR ที่มีควำมผนัผวนจำกภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ บริษัทได้ด ำเนินกำรลดควำมผนัผวนของ 
CAR โดยกำรบริหำรให้ duration gap ลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง  ณ สิน้ปี 2557 มีอตัรำสว่นควำมเพียงพอของเงินกองทนุอยู่ที่ 409% ซึง่สงู
กวำ่เกณฑ์ที่ส ำนกังำน คปภ. ก ำหนดไว้ที่ 140% และเพิ่มขึน้จำกปี 2556 ที่มี CAR  244%  สำเหตหุลกัที่ CAR ปรับสงูขึน้มำก คือ กำร
ทบทวนสมมติฐำนเพื่อให้สอด คล้องกบัสถำนกำรณ์จริงที่สดุ รวมถึงปรับตวัลดลงของอตัรำดอกเบีย้ สว่นอำยเุฉลีย่ของสนิทรัพย์อยูท่ี่  
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8.9 ปี และอำยุเฉลี่ยของหนีส้ินอยู่ที่ 10.4 ปี มีส่วนต่ำงอยู่ที่ 1.5 ปี ซึ่งมีค่ำลดลงจำกปีที่แล้ว ที่มีค่ำอยู่ที่ 2.9 ปี เห็นได้ว่ำ Duration 
Gap มีแนวโน้มลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง 

 

ในปี 2557 ที่ผ่ำนมำบริษัทยงัคงมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่มุง่เน้นใน “กำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน ด้วยกำรวำงแผน
กำรเงินอย่ำงรอบด้ำน สร้ำงหลกัประกัน ควบคู่กับกำรสร้ำงฐำนะ” เพื่อให้เหมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงินและคุณค่ำชีวิตของผู้ รับ
ค ำปรึกษำทำงกำรเงิน ภำยใต้แนวคิด “ชีวิตออกแบบได้” ด้วยกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงินอยำ่งรอบด้ำนให้แก่ประชำชน
ทัว่ไปผ่ำนกิจกรรม งำนเสวนำ สื่อประชำสมัพนัธ์ และ Social Network ต่ำงๆ รวมถึงผ่ำนเครือข่ำยตวัแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในเร่ืองกำรพัฒนำควำม รู้และคุณภำพกำรให้บริกำรของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกนันี ้บริษัทยงัคงมุ่งมัน่พฒันำผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินที่ช่วยสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน
ให้กบัลกูค้ำทกุกลุม่ โดยในปี 2557 บริษัทได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ “BLA Super Senior” แบบประกนัส ำหรับผู้สงูวยัที่ให้ควำมคุ้มครอง
ครอบคลมุทัง้โรคร้ำยแรง อบุตัิเหต ุและชีวิต ท ำให้ผู้สงูอำยสุำมำรถซือ้ประกนัชีวิตได้ง่ำยขึน้ เนื่องจำกเป็นแบบประกนัที่ไม่ต้องตร วจ
และตอบค ำถำมสขุภำพ และเมื่อช่วงปลำยปี 2557 บริษัทได้น ำเสนอแบบประกนั “BLA พร้อมเกษียณ” ประกนัชีวิตแบบบ ำนำญที่ถือ
เป็นนวตักรรมด้ำนกำรประกันชีวิต ซึ่งมีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือควำมยืดหยุ่นในกำรวำงแผนเกษียณอำยุของผู้ท ำประกัน ท ำให้
ประชำชนทกุกลุม่สำมำรถเข้ำถึงกำรวำงแผนเกษียณอำยไุด้ง่ำยยิ่งขึน้  

 

ด้ำนระบบกำรด ำเนินงำนและกำรจดักำร บริษัทยงัคงมุง่มัน่ด ำเนินนโยบำยขยำยกำรบริกำรไปสูส่ำขำตำ่งๆ ทัว่ประเทศ ไม่
ว่ำจะเป็น กำรออกกรมธรรม์ กำรบริกำรด้ำนกรมธรรม์ กำรเรียกร้องสินไหม เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรบริหำรงำนคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล โดยปี 2557 ที่ผำ่นมำสำขำบริษัทได้ผ่ำนกำรรับรองคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 เพิ่มอีก 4 สำขำ รวมเป็น 46 
สำขำจำกทัง้หมด 76 สำขำ ด้ำนบริกำร บริษัทยงัได้ขยำยช่องทำงกำรให้บริกำรด้ำนตำ่งๆ เพิ่มเติม อำทิเช่น ช่องทำงกำรช ำระเบีย้และ
กำรจ่ำยสนิไหม เป็นต้น และด้วยกำรให้บริกำรโดยค ำนึงถึงลกูค้ำเป็นคนส ำคญั บริษัทจึงได้พฒันำกำรให้บริกำรช่วยเหลอืลกูค้ำผ่ำน 
Call Center ซึง่ได้รับรำงวลัประกำศเกียรติคณุศนูย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหำให้ผู้บริโภค 
ดีเด่น จำก สคบ. ด้ำนช่องทำงจัดจ ำหน่ำย บริษัทพัฒนำและเพิ่มศกัยภำพช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยในทุกช่องทำง พร้อมทัง้มุ่งมั่น
พฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยใหมอ่ย่ำงตอ่เนื่อง  โดยในปี  2557  ได้มีกำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหม ่เพื่อขำยในช่องทำง Telemarketing  
โดยเฉพำะเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำย และตอบโจทย์ควำมต้องกำรลกูค้ำส ำหรับช่องทำงนีม้ำกขึน้ 

 

นอกจำกบริษัทจะมุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้กบัองค์กรแล้ว บริษัทยงัมุง่เน้นกำรด ำเนินงำนด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปด้วย ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้
สนบัสนนุกิจกรรมตำ่งๆ ภำยใต้แนวควำมคิดหลกั 2 หวัข้อใหญ่ คือ 

1. ชีวิตออกแบบได้ คือ กำรจดัท ำโครงกำรตำ่งๆ ด้ำนกำรวำงแผนกำรเงินให้ควำมรู้ตอ่ประชำชน 
2. ชีวิตที่มีควำมสขุมำกกวำ่ (BLA Happy Life) คือ กำรจดัท ำโครงกำรเพื่อสร้ำงควำมสขุ 5 ด้ำน ดงันี ้

 กำรสง่เสริมสขุภำพ  

 กำรสง่เสริมศกึษำและสขุภำพเด็ก 

 กำรดแูลผู้สงูอำย ุ

 กำรสร้ำงจิตส ำนกึรักสิง่แวดล้อม 

 กำรสง่เสริมศิลปวฒันธรรม 
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จำกควำมมุง่มัน่พฒันำองค์กรและกำรบริกำรอย่ำงตอ่เนื่อง ในปี 2557 บริษัทจึงได้รับกำรยกยอ่งผ่ำนกำรได้รับรำงวลัและ
กำรรับรองตำ่งๆ ท่ีสะท้อนถึงคณุภำพและมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจ แสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

 องค์กรโปร่งใสประจ ำปี 2556 ซึง่เป็นบริษัทประกนัชีวิตเพียงรำยเดียวที่ได้รับรำงวลันี ้

 ศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหำผู้ บริโภคดีเด่นประจ ำปี 2557 (Call Center) จำกส ำนักคณะ กรรมกำรคุ้ มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) และสถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.)  

 ได้กำรรับรองสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชน ไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

 กำรประเมินคณุภำพจดักำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น (Annual General Meeting, AGMประจ ำปี2557 โดยได้รับกำร
ประเมินคณุภำพด้วย 100 คะแนนเต็ม ระดบั “ดีเลิศ+สมควรเป็นตวัอย่ำง” เป็นปีแรก จำกสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุ
ไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

 กำรจัดอันดับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, CG rating) ปี 
2557 ในระดบั “4 ดำว” เป็นปีที่ 2 จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

                        
ส ำหรับปี 2558 บริษัทมุ่งพฒันำงำนขำยอย่ำงมีคณุภำพเน้นกำรขำยแบบประกันชีวิตที่ให้ควำมคุ้มครองมำกขึน้ พร้อมกับ

กำรน ำเสนอกำรบริกำรชัน้เลิศให้แก่ลกูค้ำ และในขณะเดียวกันบริษัทยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเสี่ยง ด้วยระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  รวมถึงกำรพฒันำระบบงำนต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมมัน่คงและสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือต่อลูกค้ำของเรำ ในปี 2558 บริษัทตัง้เป้ำหมำยกำรเติบโตเบีย้รับปีแรกที่ 
16,900 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 11% เบีย้รับปีแรกมีกำรเติบโตลดลงสำเหตหุลกัจำกปี 2557 ที่ผำ่นมำบริษัทได้รับกำรตอบรับท่ีดีใน
แบบประกนัสะสมทรัพย์ระยะสัน้ช ำระเบีย้ครัง้เดียว ช่องทำงธนำคำร ด้วยจ ำนวนเบีย้รับสงูมำกๆ กวำ่หมื่นล้ำนบำท หรือมีอตัรำเติบโต
มำกกวำ่ 600%  รวมถึงในปี 2558 บริษัทมีกำรปรับลดสดัสว่นแบบประกนัประเภทสำมญัช ำระเบีย้ครัง้เดียวลง สง่ผลให้อตัรำเติบโต
เบีย้รับปีแรกปีลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2557 แต่ยงัคงมีอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) ท่ี 27%ทำงด้ำนเบีย้รับปีต่อ ปี 2558 ได้
ตัง้เป้ำหมำยไว้ที่ 31,200 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่แล้ว 5% ด้ำนเบีย้รับรวมบริษัทตัง้เป้ำหมำยที่ 48,000 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 7% 
เนื่องจำกเบีย้ปีแรกมีกำรเติบโตลดลงส่งผลให้เบีย้รับรวมมีอตัรำลดลงเช่นเดียวกนั แต่ยงัคงมีอตัรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ย 3 ปี (2556-
2558) ท่ี 11% 

 

ทำงด้ำนกำรด ำรงเงินกองทุนตำมระดบัควำมเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) นัน้ บริษัทตัง้เป้ำ หมำยจะรักษำระดบั
เงินกองทนุแตล่ะขณะไมต่ ่ำกวำ่ 200% ซึง่สงูกวำ่เกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทนุตำมกรอบ RBC ที่ก ำหนดไว้ที่ระดบั 140%  

 

บริษัทกรุงเทพประกนัชีวิตยงัคงมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น ำในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงินให้กบัประชำชนทกุระดบัชัน้ พร้อม
ไปกบักำรมุง่สูก่ำรเป็นบริษัทชัน้น ำด้ำนกำรประกนัชีวิตในระดบัประเทศและภมูิภำค วนันี ้เรำพร้อมที่ 
 

จะสง่มอบประสบกำรณ์ที่ดีที่สดุให้แก่ลกูค้ำและพนัธมิตรทำงธุรกิจ เช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้น โดยเรำมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงมลูคำ่บริษัท ควบคู่
กบักำรด ำเนินงำนภำยใต้หลกัจริยธรรมและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดงันี ้
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คณุวิชยั  ไพรวิจิตร 
ผู้ ถือหุ้น 

ขอทรำบรำยละเอียดสนิทรัพย์ลงทนุของบริษัท 
 
 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 
 

คณุเอนก  จำรุนิเวศน์   
ตวัแทนอำสำพิทกัษ์สทิธิ 
 
 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

สินทรัพย์ลงทนุของบริษัทสว่นใหญ่เป็นกำรลงทนุเพื่อเน้นผลตอบแทนระยะยำว โดยมีกำรลงทนุใน
ตรำสำรหนีป้ระมำณ 80% แบ่งเป็นพันธบัตรประมำณ 55% ที่เหลือเป็นตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 
ส ำหรับกำรลงทนุในหุ้นสำมญัมีสดัสว่นประมำณ 7% 
 

จำกกำรท่ีบริษัทได้รับใบประกำศนียบตัรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิภำคเอกชนไทยในกำร
ตอ่ต้ำนกำรทจุริตจำกองค์กรตอ่ต้ำนคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) นัน้ บริษัทมีนโยบำยที่จะครอบคลมุไป
ถึงคูค้่ำหรือไม่ 
 

ขึน้อยูก่บัควำมสมคัรใจของคูค้่ำ 
 
 

คณุประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชยั 
ผู้ ถือหุ้น 

ขอทรำบสำเหตุที่บริษัทตัง้เป้ำหมำยเบีย้ประกันลดลงในปี 2558 และจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กำรตลำดหรือไม ่
 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

สำเหตทุี่ประมำณว่ำเบีย้รับปีแรกในปี 2558 จะลดลงจำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกในปี 2557  บริษัทมี
กำรขำยสนิค้ำสะสมทรัพย์ระยะสัน้ซึง่มีกำรช ำระเบีย้ครัง้เดียวเป็นจ ำนวนมำก ซึง่นโยบำยสนิค้ำในปี 
2558 ไม่ได้ตัง้เป้ำหมำยขำยสินค้ำดังกล่ำวในจ ำนวนมำกอีก ส ำหรับส่วนแบ่งกำรตลำด จะต้อง
พิจำรณำถึงอตัรำกำรเติบโตของธุรกิจด้วย แต่ก็มีควำมเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีส่วนแบ่งกำรตลำด
ลดลง  ในปี 2558 บริษัทมีนโยบำยให้ควำมส ำคญักบักำรขำยสินค้ำระยะยำวมำกขึน้ ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยให้เบีย้ประกนัปีตอ่ไปมีเสถียรภำพมำกขึน้ในอนำคต ซึง่จะช่วยให้ผลผลติและสว่นแบง่กำรตลำด
ในด้ำนเบีย้รับรวมดีขึน้ในระยะยำว 

คณุประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชยั 
ผู้ ถือหุ้น 

ขอทรำบวิธีกำรตัง้เงินส ำรองประกนัชีวิต 
 
 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

ในกำรตัง้เงินส ำรองประกันชีวิตจะขึน้อยู่กับสมมุติฐำนในอนำคต ซึ่งแนวทำงหนึ่งจะใช้สมมุติฐำน
คงที่ ในขณะที่อีกรูปแบบหนึง่จะมีกำรประเมินเงินส ำรองประกนัชีวิตโดยปรับเปลีย่นสมมตุิฐำนตำม
สภำวะตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีสูตรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยในกำรค ำนวณเป็นรำย
กรมธรรม์โดยพิจำรณำจำกภำระท่ีบริษัทมตีำมกรมธรรม์ในอนำคต ไมไ่ด้เป็นกำรค ำนวณจำกสดัสว่น
ที่คงที ่
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (9/17) 
 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

เมื่อบริษัทมีกำรลงทนุจ ำเป็นจะต้องบนัทกึประเภทของกำรลงทนุตัง้แตแ่รกโดยแยกเป็นเงินลงทนุเพื่อ
ค้ำ เงินลงทนุเผ่ือขำย หรือเงินลงทนุที่จะถือจนครบก ำหนด ประเภทเงินลงทนุเพื่อค้ำเป็นกำรลงทุน
ระยะสัน้ซึ่งบริษัทมีกำรบนัทึกบญัชีเงินลงทนุดงักลำ่วน้อยมำก เงินลงทนุเผ่ือขำยจะมีควำมยืดหยุ่น
มำกขึน้หำกบริษัทมีควำมประสงค์จะขำยสนิทรัพย์ดงักลำ่วในอนำคตซึง่เงินลงทนุในตรำสำรทนุสว่น
ใหญ่ของบริษัทจะบันทึกเป็นเงินลงทุนเผ่ือขำย ในขณะที่เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดเป็นเงิน
ลงทนุในสนิทรัพย์ที่บริษัทไมม่ีควำมตัง้ใจจะขำยจนกวำ่จะครบก ำหนด ซึ่งเงินลงทนุในตรำสำรหนีซ้ึ่ง
เป็นสนิทรัพย์ลงทนุสว่นใหญ่ของบริษัทบนัทกึเป็นเงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก ำหนด 
 

คณุประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชยั 
ผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2557 บริษัทมีกำรตัง้เงินส ำรองประกนัชีวิตเพิ่มขึน้มำกเพรำะสำเหตใุด เป็นเพรำะมีผลขำดทนุ
จำกเงินลงทุนหรือไม่ บริษัทมีนโยบำยกำรตัง้ส ำรองประกันชีวิตอย่ำงไร และกำรตัง้ส ำรองประกัน
ชีวิตดงักลำ่วจะกระทบตอ่คำ่ใช้จ่ำยและผลก ำไรในอนำคตหรือไม่ 
 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

กำรตัง้เงินส ำรองประกนัชีวิตไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัผลขำดทนุของเงินลงทนุ แตจ่ะขึน้อยูก่บักำรประมำณกำร
ภำระในอนำคตจำกกรมธรรม์มีผลบงัคบัที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบนั กำรที่บริษัทตัง้เงินส ำรองประกัน
ชีวิตเพิ่มขึน้มำกมีสำเหตหุลกั 2 ประกำรคือเป็นผลจำกที่อตัรำดอกเบีย้ปรับลดลงมำก และผลจำก
สนิค้ำที่ขำย โดยจะมีกฏเกณฑ์ชดัเจนในกำรค ำนวณ และส ำนกังำน คปภ. คอยก ำกบัเพื่อให้มัน่ใจวำ่
บริษัทประกนัชีวิตมีเงินส ำรองประกนัชีวิตที่เพียงพอเงินส ำรองประกนัชีวิตที่ตัง้ไว้เพื่อรองรับภำระใน
อนำคต หำกผลปรำกฏวำ่ในอนำคตมีคำ่ใช้จ่ำยน้อยกวำ่ที่คำดกำรณ์ไว้ก็จะกลบัมำเป็นรำยได้ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2557 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยสนุทร อรุณำนนท์ชยั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ เพื่อพจิำรณำอนมุตัิ

งบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31ธันวำคม 2557 ซึ่งได้

ผำ่นกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั (KPMG)  ได้ตรวจสอบและลงนำมรับรองแล้ว โดยได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไข 
ส ำหรับรำยละเอียดของงบกำรเงิน ประจ ำปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินหน้ำ 104 ถึง 187 ของรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท  

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม จึงเสนอที่ประชุม
พิจำรณำและลงมติอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (10/17) 

 

มติที่ประชุม ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ซึง่ได้ผำ่นกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท และนำยชำญชยั สกลุเกิด
สนิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 6827 จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ได้ตรวจสอบและลง
นำมรับรองแล้ว โดยได้แสดงควำมเห็นอยำ่งไมม่ีเง่ือนไข ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้
- เห็นด้วย 1,422,669,970 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 
- ไมเ่ห็นด้วย 48,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
- งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสยีง 1,422,717,970 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2557  
ประธำนฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 116 และ

ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 56 ซึ่งก ำหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรองไมน้่อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิ
ประจ ำปีหกัด้วยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 

โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้น พิจำรณำอนุมตัิจัดสรรก ำไรสทุธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ประจ ำปี 2557 จ ำนวน 49 ล้ำนบำท ซึง่จะท ำให้บริษัทมีเงินส ำรองตำมกฎหมำย รวม 
ทัง้สิน้ 170.80 ล้ำนบำท และเห็นควรพิจำรณำอนุมตัิจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวดวนัที่ 1 กรกฎำคม 2557 - 31 
ธนัวำคม 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.46 บำท โดยให้จ่ำยจำกก ำไรสะสม ซึ่งเสยีภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 25 ทัง้นี ้
บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำหุ้นละ 0.45 บำท โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสด 0.05 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 60.64 ล้ำนบำท 
และจ่ำยปันผลเป็นหุ้ นสำมัญ คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผล 0.40 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 485.10 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินจ่ำยปันผล
ระหวำ่งกำลทัง้สิน้ 545.74 ล้ำนบำท ดงันัน้บริษัทจะจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้น
ละ 0.91 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 1,329 ล้ำนบำท โดยก ำหนดรำยช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 13 พฤษภำคม 2558 โดยจะ
ปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2558 และก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2558 

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม จึงเสนอที่ประชุม
พิจำรณำและลงมติอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2557 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิจัดสรรก ำไร  สทุธิเป็นทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยประจ ำปี 2557 จ ำนวน 49 ล้ำนบำท ซึ่งจะท ำให้บริษัทมีเงินส ำรองตำมกฎหมำย ณ สิน้ปี 
2557 รวมทัง้สิน้ 170.8 ล้ำนบำท และอนุมัติจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวดวนัที่ 1 กรกฎำคม 
2557 - 31 ธนัวำคม 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.46 บำท โดยให้จ่ำยจำกก ำไรสะสม ซึง่เสียภำษีเงินได้นิติ
บคุคลในอตัรำร้อยละ 25 ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำหุ้นละ 0.45 บำท โดยจ่ำยปันผลเป็นเงิน
สด 0.05 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 60.64 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญั คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผล 0.40 
บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 485.10 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินจ่ำยปันผลระหวำ่งกำลทัง้สิน้ 545.74 ล้ำนบำท ดงันัน้ บริษัท
จะจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.91 บำท คิดเป็นเงิน
จ ำนวนทัง้สิน้ 1,329 ล้ำนบำท โดยก ำหนดรำยช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 13  พฤษภำคม 2558 โดยจะปิดสมดุ 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (11/17) 
 

ทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวนัที่ 14 พฤษภำคม 2558 และก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลในวนัที่ 25 พฤษภำคม 2558 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้   
- เห็นด้วย 1,422,743,870 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
- ไมเ่ห็นด้วย 7,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
- งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสยีง 1,422,750,870 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการ 
ประธำนฯ มอบหมำยให้ ดร. ศิริ  กำรเจริญดี ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน เป็นผู้รำยงำนตอ่ที่ประชุม 

เพื่อพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำร โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แถลงตอ่ที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ก ำหนดให้ในกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ต้องให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจ ำนวนท่ีใกล้ที่สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 โดยในปีนีก้รรมกำร
ที่ออกจำกต ำแหนง่มี 5 ทำ่น คือ 

 

1. นำยเชิดช ู โสภณพนิช ประธำนกรรมกำรบริษัท, ประธำนกรรมกำรบริหำร,                                    
    ประธำนกรรมกำรลงทนุ 

2.   นำงรัชนี  นพเมือง  กรรมกำร, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3.  นำงสำวิตรี  รมยะรูป  กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร 
4.  นำยคำซฮิึเดะ  โทดะ  กรรมกำร 
5.  นำยนำโอกิ  บนั  กรรมกำร 

 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ชีแ้จงเพิ่มเติมวำ่ เพื่อเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี บริษัทได้ประกำศ
บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม ถึงวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2557 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 

 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งได้พิจำรณำจำก
เกณฑ์คณุสมบตัิ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของกรรมกำร จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมกำร 4 ท่ำน ที่
ครบวำระกลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่อีกวำระหนึง่ ดงันี ้ 

 

1) นำยเชิดช ู โสภณพนิช  ประธำนกรรมกำรบริษัท, ประธำนกรรมกำรบริหำร,                                    
     ประธำนกรรมกำรลงทนุ 
2) นำงรัชนี  นพเมือง  กรรมกำร, กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3) นำงสำวิตรี  รมยะรูป  กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร 
4) นำยคำซฮิึเดะ  โทดะ  กรรมกำร 
 

และเสนอให้แตง่ตัง้ นำยยอูิชิ  ฮอนด้ำ เข้ำเป็นกรรมกำรแทน นำยนำโอกิ บนั ที่ครบวำระ  
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ส ำหรับประวตัินำยยูอิชิ  ฮอนด้ำ จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี ด้ำนพำณิชยศำสตร์ จำก Doshisha University  ได้รับ
คณุวฒุิ CMA จำกสมำคมนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์แหง่ประเทศญ่ีปุ่ น มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในบริษัทประกนัชีวิตชัน้น ำของประเทศ
ญ่ีปุ่ น มำกวำ่ 20 ปี  ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่งเป็น Chief Executive Officer ของ Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. 

 

ประธำนฯ ชีแ้จงที่ประชมุวำ่ ส ำหรับวำระกำรแตง่ตัง้กรรมกำร เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจำกผู้ ถือหุ้นทกุทำ่นที่เข้ำร่วมประชมุ ทัง้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
และงดออกเสยีง  

 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม จึงเสนอที่ประชุม
พิจำรณำและลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำร  
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 
นำยเชิดช ู โสภณพนิช กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้

 

- เห็นด้วย 1,358,908,234 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
- ไมเ่ห็นด้วย 7,280 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
- งดออกเสยีง 3,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   รวมจ ำนวนผู้ออกเสยีง 1,358,918,714 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 
นำงรัชนี  นพเมือง กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,358,892,514 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
- ไมเ่ห็นด้วย 7,280 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
- งดออกเสยีง 34,920 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   รวมจ ำนวนผู้ออกเสยีง 1,358,934,714 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 
นำงสำวิตรี  รมยะรูป กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้

- เห็นด้วย 1,358,793,814 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9959 
- ไมเ่ห็นด้วย 55,280 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0041 
- งดออกเสยีง 85,620 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสยีง 1,358,934,714 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 
นำยคำซฮิึเดะ  โทดะ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,358,847,514 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9959  
- ไมเ่ห็นด้วย 55,280 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0041  
- งดออกเสยีง 10,520 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
รวมจ ำนวนผู้ออกเสยีง 1,358,913,314 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 
นำยยอูิชิ  ฮอนด้ำ เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบวำระ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,358,847,814 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9995  
- ไมเ่ห็นด้วย 7,280 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0005  
- งดออกเสยีง 61,220 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
รวมจ ำนวนผู้ออกเสยีง 1,358,916,314 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
ประธำนฯ มอบหมำยให้ ดร.ศิริ  กำรเจริญดี ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนเป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ เพื่อ

พิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2558 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แถลงว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
มำตรำ 90 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร นัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและ 
พิจำรณำคำ่ตอบแทนได้พิจำรณำกลัน่กรองคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ย โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำม
เหมำะสมกบัภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัท โดยได้
แบง่คำ่ตอบแทนในรูปแบบคำ่เบีย้ประชมุ และคำ่บ ำเหน็จกรรมกำร ตำมรำยละเอียด ดงันี ้
 

1. คำ่เบีย้ประชมุครัง้ละ 40,000 บำทตอ่คน ประธำนกรรมกำรแตล่ะคณะได้รับในอตัรำ 2 เทำ่ 
2. คำ่บ ำเหน็จ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำจดัสรรตำมควำมเหมำะสม 
 

ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร และ/หรือพนกังำนของบริษัทจะไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เสนอที่ประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2558 ภำยในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกจ ำนวนคำ่ตอบแทนที่
ได้รับอนมุตัิส ำหรับปี 2557 ร้อยละ 11.33 

 

 ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดงันี ้
 

คณุสดบัพิณ กฤดำนรำกรณ์ 
ผู้ ถือหุ้น 

เสนอแนะให้บริษัทแสดงรำยละเอียดคำ่ใช้จ่ำยของกรรมกำรในระหว่ำงประชุมด้วยเพิ่มเติมจำก
ข้อมลูที่มีในรำยงำนประจ ำปี 
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คณุปิยะกลุ  สมคัรคำมยั 
ผู้ ถือหุ้น 
 

ขอทรำบนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

คณุเชิดช ู โสภณพนิช 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิในแต่ละปี 
 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงมำกกวำ่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
มีมติอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2558 ภำยในวงเงินไมเ่กิน 16.70 ล้ำนบำท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,422,661,350 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9862  
- ไมเ่ห็นด้วย 170,120 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0120  
- งดออกเสยีง 25,840 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0018  
รวมจ ำนวนผู้ออกเสยีง 1,422,857,310 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 
ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยสนุทร อรุณำนนท์ชยั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ เพื่อพจิำรณำอนมุตัิ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2558 
 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กล่ำวว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีนัน้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีส ำหรับปี 2558 โดยนอกจำกจะพิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์
กำรตรวจสอบในธุรกิจประกนัชีวิต ควำมช ำนำญในวิชำชีพ ควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงของผู้สอบบญัชี ตลอดจนอตัรำคำ่ธรรมเนียม
แล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมกำรบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีรับ
อนุญำต จำกเดิมคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัด เป็น บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบญัชี โดยมีรำยช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

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

                โดยให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทได้ และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลำ่วไมส่ำมำรถปฏิบตัิงำนได้ ให้บริษัท  
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำผู้สอบบญัชีรับอนญุำตอื่นของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัทแทน และเสนอเพื่ออนุมติค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2558 เป็นเงิน 1,600,000 บำท ซึ่งเท่ำกับจ ำนวน
คำ่ตอบแทนที่ได้รับอนมุตัิในปี 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้

 2558 2557 เปลี่ยนแปลง% 

ค่าสอบบัญช ี 1,600,000 1,600,000 0.00 
     คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี 1,000,000 1,000,000 0.00 
     คำ่สอบทำนงบไตรมำส รวม 3 ไตรมำส 600,000 600,000 0.00 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (15/17) 
 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม จึงเสนอที่ประชุม
พิจำรณำและลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2558  
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติอนมุตั ิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั โดยมีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

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

โดยให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตคนใดคนหนึง่ เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทได้ 
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลำ่วไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ ให้บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จดัหำ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตอื่นของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ของบริษัทแทน และมีมติอนมุติคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2558 เป็นเงิน 1,600,000 บำท  ด้วยคะแนนเสยีง
ดงันี ้

- เห็นด้วย 1,422,825,470 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
- ไมเ่ห็นด้วย 7,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
- งดออกเสยีง 24,840 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ ำนวนผู้ออกเสยีง 1,422,857,310 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวำระอื่นๆ 

 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นได้สอบถำมและเสนอแนะเร่ือง
ตำ่งๆ ดงันี ้

 

คณุภำณวุฒัน์  เวชยนัต์วิวฒัน์ 
ผู้ ถือหุ้น 
 

ขอทรำบควำมเห็นเก่ียวกับแนวโน้มธุรกิจในอนำคต กลยุทธ์ด้ำนสินค้ำของบริษัทและ
ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำน และนโยบำยกำรลงทนุในหุ้นกู้  
 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

ปัจจัยควำมไม่แน่นอนด้ำนมหภำคทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศในปัจจุบันท ำให้กำร
คำดกำรณ์ธุรกิจในอนำคตมีควำมไม่แน่นอนสงู ในระยะที่ผำ่นมำธุรกิจมีกำรเติบโตในอตัรำสงู
มำอยำ่งต่อเนื่องเป็นเวลำหลำยปี เป็นเร่ืองปกติที่จะเติบโตในอตัรำที่ลดลงในอนำคตหำกไม่มี
ปัจจัยพิเศษเข้ำมำกระตุ้ นตลำด อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจประกัน ชีวิตก็มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึน้ 
เพื่อให้ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงผู้บริโภคมำกขึน้ มีกำรพฒันำสินค้ำใหม่ๆ เพื่อรองรับสงัคม
ผู้สงูอำย ุและควำมต้องกำรคุ้มครองในด้ำนสขุภำพมำกขึน้ 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (16/17) 
 

นโยบำยสนิค้ำของบริษัทภำยใต้ภำวะอตัรำดอกเบีย้ตกต ่ำจะเน้นกลุ่มสนิค้ำระยะยำว สินค้ำที่
มีควำมคุ้มครองสงู รวมถึงสนิค้ำคุ้มครองสขุภำพและโรคร้ำยแรงตำ่งๆ 
 

ด้ำนกำรลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งเพิ่มขึน้มำกเนื่องจำกมีอตัรำผลตอบแทนที่สงูกว่ำผลตอบแทนจำก
พนัธบตัรพอสมควร แม้ว่ำจะมีควำมเสี่ยงบ้ำงแต่บริษัทมีระดบัเงินกองทุนที่มำกพอสำมำรถ
รองรับควำมเสีย่งได้ 
 

คณุณฐัพฒัน์  นิ่มศรีตระกลู 
ผู้ ถือหุ้น 
 

มลูคำ่ Embedded Value และ Value of New Business ของปีนีจ้ะเป็นเช่นใด 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 

บริษัทไมม่ีกำรเปิดเผยเป้ำหมำยข้อมลูดงักลำ่ว 
 
 

คณุสรีุย์  เหลำ่วรวิทย์ 
ผู้ ถือหุ้น 
 

ขอทรำบกำรกระจำยของลกูค้ำในแตล่ะพืน้ท่ี และมำตรกำรรองรับควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำติ 
 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

กลุม่ลกูค้ำของบริษัทมีกำรกระจำยไปทัว่ประเทศ โดยบริษัทมีกำรประกนัภยัต่อในกลุม่ลกูค้ำที่
มีทุนประกันสงูเพื่อลดควำมเสี่ยงโดยมีสดัส่วนเบีย้ประกันต่อประมำณ 2% นอกจำกนัน้เพื่อ
ช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกนัภยั บริษัทให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรคดัเลือกภยั และ
กระบวนกำรตรวจสอบกำรเรียกร้องสนิไหมให้มีประสทิธิภำพ 
 

คณุอนรัุกษ์  ศรีศกัดิ์วิชยั 
ผู้ ถือหุ้น 
 

ขอทรำบนโยบำยกำรขำยสนิค้ำ Unit Link 
 
 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

บริษัทมีกำรพิจำรณำและติดตำมพฒันำกำรของสินค้ำ Unit Link มำโดยตลอด ก ำไรจำกกำร
ลงทนุเป็นแหลง่ก ำไรที่ส ำคญัแหลง่หนึ่งของบริษัทหำกมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรเงินลงทนุ
ได้ดี กำรขำย Unit Link แม้จะมีข้อดีแต่ก็จะลดช่องทำงกำรหำก ำไรจำกกำรลงทุนของบริษัท 
นอกจำกนีก้ำรด ำเนินธุรกิจกองทุนรวมในประเทศประสบควำมส ำเร็จค่อนข้ำงสงู ท ำให้กำร
เสนอขำยสินค้ำ Unit Link อำจไม่มีประสิทธิภำพมำกเหมือนกรณีที่เกิดขึน้ในต่ำงประเทศ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะยงัคงติดตำมและพิจำรณำปัจจยัแวดล้อมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และจะ
พิจำรณำออกสนิค้ำดงักลำ่วถ้ำมีควำมเหมำะสม 
 

คณุนิภำรัตน์  จำรุวรรณำกร 
ผู้ ถือหุ้น 
 

ขอทรำบควำมเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจำก AEC และมำตรกำรรองรับ 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 1 (17/17) 
 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

ตลอดระยะที่ผำ่นมำมีบริษัทข้ำมชำติมำตัง้สำขำ หรือมำร่วมทนุท ำธุรกิจในประเทศไทยอยูแ่ล้ว 
เพรำะฉะนัน้ในเร่ืองกำรแขง่ขนัจำกธุรกิจประกนัตำ่งประเทศถือวำ่มีเตม็รูปแบบอยูแ่ล้ว ในขณะ
ที่ส ำนกังำน คปภ. มีกำรก ำกบัรำคำเบีย้ประกนัภยัซึ่งท ำให้อตัรำเบีย้ประกนัภยัของทัง้ระบบมี
ควำมเหมำะสมในระดับหนึ่ง ส ำหรับกรุงเทพประกันชีวิต มีกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยที่ มี
ประสิทธิภำพ อีกทัง้มีขนำดที่เหมำะสม ท ำให้ไม่มีข้อเสียเปรียบในเร่ืองของต้นทุนในกำร
ด ำเนินงำน มีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 
 

คณุณฐัพฒัน์  นิ่มศรีตระกลู 
ผู้ ถือหุ้น 
 

ขอทรำบจ ำนวนตวัแทน และนโยบำยเก่ียวกบัสดัสว่นกำรขำยผำ่นแตล่ะช่องทำง 

คณุโชน  โสภณพนิช 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับทุกช่องทำงขำย และไม่เน้นกำรก ำหนดสัดส่วนธุรกิจของแต่ละ
ช่องทำง แต่จะพยำยำมพัฒนำธุรกิจในแต่ละช่องทำงให้ขยำยตัวได้เต็มศักยภำพที่มี ด้ำน
จ ำนวนตวัแทนปัจจบุนัมีประมำณ 13,000 คน เป็นตวัแทนที่มีผลงำนประมำณ 6,000 คน 

 

 อนึ่ง ระหว่ำงกำรประชุมมีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึน้โดยมีจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มขึน้เป็น 215 รำย และผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ 465 รำย รวมทัง้หมดเพิ่มขึน้เป็น 680 รำย นบัจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 1,422,857,310 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 83.8035 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด 

 

ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นให้ที่ประชมุพิจำรณำเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงกลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลำมำร่วมประชมุ  
ปิดการประชุมเวลา 10.40 น. 
 
 

 

                     

                           (นายเชิดชู  โสภณพนิช)         (นายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล) 
                               ประธานกรรมการ                           เลขานุการบริษัท 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (1/8) 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายศิริ การเจริญดี 

อายุ:  67 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้:  กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  16 ปี (ได้รับกำรแตง่ตัง้เมือ่วนัท่ี 27 เมษำยน 2542) 
 

การศึกษา  
ปริญญำเอก  Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research,  
 Monash University, Australia 
ปริญญำโท   Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia 
ปริญญำตรี  (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia 
หลกัสตูร  ผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 5/2550 
หลกัสตูร    Advanced Management Program, รุ่น ที่ 113/2538 Harvard Business School 
หลกัสตูร    Audit Committee Program (ACP)  รุ่นท่ี 6/2548  

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 60/2548 

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 4/2546  

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2558 – ปัจจบุนั   ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมกำรลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2553 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2546 - ปัจจบุนั   กรรมกำรบริหำร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2542 - ปัจจบุนั   กรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 



 

- 28 - 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (2/8) 
 

2553 – ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและก ำกบัดแูลกิจกำร   
บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) 

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

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

2543 - ปัจจบุนั   รองประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท น ำ้มนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ 
2554 – ปัจจบุนั   คณะกรรมกำรก ำกบักำรบริหำรควำมเสีย่ง ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
2553 – ปัจจบุนั   อนกุรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรเก่ียวกบักำรปรับปรุงระบบกำรเงินและงบประมำณ 

ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
2552 - ปัจจบุนั   กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
2546 - ปัจจบุนั   คณะกรรมกำรจดัท ำบนัทกึข้อตกลง และประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ (รำยสำขำ)  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลงั 
2546 - ปัจจบุนั  กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน และประธำนคณะกรรมกำรลงทนุ 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัท       6/6  
    คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน    2/2 

คณะกรรมกำรบริหำร      12/12 
คณะกรรมกำรลงทนุ     12/12 

 

การถอืหุ้นในบริษัท ไม่มีทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   - ไม่มี - 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา     - ไม่มี - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (3/8) 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นางคมคาย ธูสรานนท์  

อายุ:  64 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้:  กรรมกำร (กรรมกำรอสิระ)  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  2 ปี (ได้รับกำรแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2556) 
 

การศึกษา  
ปริญญำตรี   พำณิชยศำสตร์บณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำโท  พฒันำกำรเศรษฐกิจมหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 26/2546  

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร   นกับริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 34 สถำบนัพฒันำข้ำรำชกำร 
ปริญญำบตัร   วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 17/2546 สถำบนัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
หลกัสตูร   ผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 7 
ประกำศนียบตัร  วิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี 1/2554 สถำบนัวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2557 - ปัจจบุนั   กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2556 - ปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 30 - 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (4/8) 
 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2551- 2554   รองเลขำธิกำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
2546 - 2551   รองอธิบดีกรมกำรประกนัภยั กระทรวงพำณิชย์ 
2543 - 2546   ผู้ เช่ียวชำญพเิศษด้ำนกำรประกนัชีวิต กรมกำรประกนัภยั กระทรวงพำณิชย์ 
2539 - 2543   ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและสำรสนเทศ กรมกำรประกนัภยั กระทรวงพำณิชย์ 
2538 - 2539   ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันำยทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ กรมกำรประกนัภยั 
2536 - 2538   เลขำนกุำรกรม กรมกำรประกนัภยั 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัท      6/6 
 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี     4/4 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง    3/4 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบ     5/5 

 

การถอืหุ้นในบริษัท ไม่มทีัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   - ไม่มี - 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา     - ไม่มี - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (5/8) 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวพจณี คงคาลัย 

อายุ:  59 ปี   

สัญชาต:ิ ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้:  กรรมกำร  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  2 ปี (ได้รับแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2556) 
 

การศึกษา  
ปริญญำตรี  ภำษำและวรรณคดีองักฤษ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสำนมิตร) 
ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
หลกัสตูร   Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 198/2557 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 19 (วตท.19) 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2556 - ปัจจบุนั    กรรมกำร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2555 – ปัจจบุนั    ผู้ช่วยผู้จดักำรใหญ่ บริหำรควำมสมัพนัธ์ และกำรขำย สำยลกูค้ำบคุคล ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2553 - 2555   SVP บริหำรควำมสมัพนัธ์และกำรขำย สำยลกูค้ำบคุคลนครหลวง และรักษำกำรบริหำรควำมสมัพนัธ์ 

และกำรขำย สำยลกูค้ำบคุคลตำ่งจงัหวดั  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2551 - 2553   VP ผู้จดักำรภำคนครหลวง 5 สำยลกูค้ำบคุคลนครหลวง ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2550 - 2551   VP ผู้จดักำรภำคนครหลวง 3 สำยลกูค้ำบคุคลนครหลวง ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2548 - 2550  VP Insurance & Brokerage Project ฝ่ำยผลติภณัฑ์และช่องทำงบริกำร  

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2544 - 2548   ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยผลติภณัฑ์ประกนัภยั ธนำคำรเอเชีย จ ำกดั (มหำชน) 
2543 - 2544   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจรำยยอ่ย (ประกนัภยั) ธนำคำรเอเชีย จ ำกดั (มหำชน) 
2541 - 2543   รองผู้จดักำรฝ่ำย สำขำภมูิภำค ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
2537 - 2541   ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำย สำขำภมูิภำค ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
2525 - 2537   เจ้ำหน้ำที่พฒันำสำขำ – หวัหน้ำสว่น ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี – 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (6/8) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัท      5/6 
 

การถอืหุ้นในบริษัท  28,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.002 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
     โดยไมม่ีกำรถือหุ้นทำงอ้อม (ณ วนัปิดสมดุพกักำรโอนหุ้น วนัที่ 30 ตลุำคม 2558) 

ไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุ้นจำก วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2557 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   - ไม่มี - 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา     - ไม่มี - 
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 สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (7/8) 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายมาซาฮิโระ เคโนะ 

อายุ:  46 ปี  

สัญชาต:ิ  ญ่ีปุ่ น  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้:  กรรมกำร  
 

การศึกษา  
ปริญญำตรี   กฎหมำย Sophia University 
 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2557 – ปัจจบุนั  Deputy General Manager, International Planning & Operations Department, 

Nippon Life Insurance Company 
2552 - 2557  Deputy General Manager, Marketing Planning Department,  

Nippon Life Insurance Company 
2550 - 2552  Sales Manager, Musashinokodaira Sales Office 
2543 - 2550  Manager, Sales Representatives Operations Management Department,  

Nippon Life Insurance Company, Tokyo 
2541 - 2543  Sales Representatives Operations Management Department,  

Nippon Life Insurance  
2538 - 2541  Joined Nippon Life Insurance Company, Atsugi Branch 
 

การถอืหุ้นในบริษัท ไม่มทีัง้ทางตรงและทางอ้อม  
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   - ไม่มี - 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา     - ไม่มี - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 3 (8/8) 

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายพนัส ธีรวณิชย์กุล  
อายุ:  63 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้:  กรรมกำร  
 

การศึกษา  
ปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลกัสตูร Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland  
หลกัสตูร  Marine Consequential Loss Insurance, Germany  
หลกัสตูร  Insurance School of Japan 
หลกัสตูร   Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 129/2553 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ม.ค. 2559 -  ปัจจบุนั ประธำนคณะผู้บริหำร บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
2554 - ปัจจบุนั  กรรมกำรธรรมำภิบำล บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
2554 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
2554  -  2558  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
2553  -  2558   ผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
2550  -  2552  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
2544  -  2550  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยรับประกนัภยั บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
2543  -  2544   ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยประกนัภยัทำงทะเลและขนสง่ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
2536  -  2543  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยประกนัภยัทำงทะเลและขนสง่ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2542 – 2543  รองประธำนคณะอนกุรรมกำรประกนัภยัทำงทะเลและขนสง่ สมำคมประกนัวินำศภยัไทย 
 

การถอืหุ้นในบริษัท 1,141,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.067 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
    โดยมีกำรถือหุ้นทำงอ้อมจ ำนวน 3,000 หุ้น (ณ วนัปิดสมดุพกักำรโอนหุ้น วนัที่ 30 ตลุำคม 2558) 

เพิ่มขึน้ 1,105,000 หุ้นจำก วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2557 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   - ไม่มี - 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา     - ไม่มี – 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 4 (1/2) 
       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9)   ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 5 (1/5) 
 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร 
 

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

ข้อ 22. กรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องเป็นบคุคลสญัชำติไทย 
ข้อ 23. กำรเลือกตัง้กรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ทัง้นีต้ำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

23.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
23.2 ในกำรเลือกคณะกรรมกำร อำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคลครำวละคน หรือ ครำวละหลำย

คนรวมกนัเป็นคณะ ตำมแต่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ท่ีมีอยู่ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

23.3       กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ผู้ เป็นประธำน      
ท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

ข้อ 24. ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำมเป็นอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสดัส่วนหนึง่ในสำม 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลำกกนัว่ำผู้ ใดจะออก 
ส่วนปีหลงัต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระในข้อนี ้อำจได้รับเลือกตัง้กลบัมำเป็นกรรมกำรใหม่ได้ 
ข้อ 25. นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

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

ข้อ 26. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษัท กรรมกำรซึง่
ลำออกตำมวรรคหนึง่ จะแจ้งกำรลำออกของตนให้แก่นำยทะเบยีนทรำบด้วยก็ได้ 

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

บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนตำมวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ี
ตนแทน 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 5 (2/5) 
ข้อ 28. ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมใน

สี่ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุ และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น
ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 29. กรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ 30. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำร 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรด้วยก็ได้ 
รองประธำนกรรมกำรมีหน้ำท่ีตำมข้อบงัคบัในกิจกำร ซึง่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

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

  กำรวินิจฉยัชีข้ำดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
 กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน  เว้นแต่กรรมกำรซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้  
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 

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

ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
  ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้กรรมกำรคนหนึง่เป็นกรรมกำรผู้จดักำร โดยให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 

คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรก็ได้ 

ข้อ 34. ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้ นส่วนหรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำร
แข่งขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ข้อ 35. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกัช้ำ  หำกมีส่วนได้เสียในสญัญำท่ีท ำกบับริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้ นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ 

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

ข้อ 37.  คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งตำมท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมกำรบริหำร โดยให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีควบคมุดแูล
กิจกำรของบริษัทตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้และให้กรรมกำรผู้จดักำรเป็นกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง 

  ให้คณะกรรมกำรบริหำรเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรบริหำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรบริหำรมี
หน้ำท่ีตำมข้อบงัคบัในกิจกำรซึง่ประธำนกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จตำมท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำรก ำหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมกำรบริหำรผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นตำมข้อบงัคบันีใ้นฐำนะกรรมกำร       
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สิง่ที่สง่มำด้วย 5 (3/5) 
ข้อ 38.   ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นประธำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ในกรณี ท่ีประธำนกรรมกำรบริหำรไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้รองประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ในกรณี ท่ีไม่มีรองประธำน
กรรมกำรบริหำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลือกกรรมกำรซึง่มำประชมุ
คนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีดงัท่ีก ำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วย
กรรมกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมด จงึถือว่ำครบเป็นองค์ประชมุ 

  กำรวินิจฉัยชีข้ำดของท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรบริหำรจะต้องได้รับกำรออกเสียงไม่
น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ ำนวนเสียงท่ีเป็นองค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ กรรมกำรหนึง่คนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ำคะแนน
เสียงเท่ำกนัให้ประธำนท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

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

รับผิดชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้ 
  ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
  กรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด แต่ทัง้นี ไ้ม่

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรตรวจสอบผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่นตำมข้อบงัคบันีใ้นฐำนะ
กรรมกำร 

ข้อ 40.   ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลือกกรรมกำรซึง่มำประชมุคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

  กำรวินิจฉัยชีข้ำดของท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องได้รับกำรออก
เสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียงท่ีเป็นองค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ กรรมกำรหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้ำ
คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้ำด  

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

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

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

ควำมในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังำนหรือลกูจ้ำงบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในอนัท่ีจะได้รับ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลกูจ้ำงบริษัท       
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สิง่ที่สง่มำด้วย 5 (4/5) 
 

หมวดที่ 5  กำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

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

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

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

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

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมงจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึง่เข้ำมำร่วมประชมุ
ไม่ครบองค์ประชมุตำมท่ีก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอกำรประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้ำกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ ร้องขอให้นัดประชมุใหม่และให้ส่งหนังสือนดัประชมุไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ  48. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้  
ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแตไ่ม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ 
ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยถือว่ำ หุ้นหนึง่มีหนึง่เสียง 
กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 5 คน ร้องขอและท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนน

เสียงลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตำมท่ีประธำนในท่ีประชมุก ำหนด 
ข้อ 49. มติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมคีะแนนเสียงเท่ำกนั  
ให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 

49.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท    
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สิง่ที่สง่มำด้วย 5 (5/5) 
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเกี่ยวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยให้

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

บุริมสิทธิชนิดแปรสภำพเป็นหุ้ นสำมัญได้ กำรออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตำมบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นทกุชนิด 

(ฉ) กำรควบ หรือเลิกบริษัท 
ข้อ 50. กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำมีดงันี ้

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

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิ หลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคล แต่จะต้องไม่มี
ขำดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ตำมพระรำชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 6 (1/3) 
 

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 
และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.  การมอบฉันทะ 

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

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

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
1.1 ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน    

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
1.2 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 
1.3 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องน ำหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ณ สถำนที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ

จะเข้ำประชมุ 
1.4 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทำ่นัน้ 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ผู้มอบฉันทะสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะในกำรประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยระบช่ืุอและรำยละเอียดกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ คือ  
 

     นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย 
     บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
     23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนวิ ถนน พระรำม 9 
     เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310  

 

ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลำยมือช่ือ ผู้มอบฉนัทะ ใส่ซองบริกำรไปรษณีย์
ธุรกิจ ตอบรับ และปิดผนกึสง่ทำงไปรษณีย์ โดยไมต้่องผนกึตรำไปรษณียำกรมำยงั 
 

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

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

 

2.  การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเร่ิมตรวจสอบควำมสมบรูณ์และถูกต้องของเอกสำรส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และเปิดรับลงทะเบียน 

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

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ซึ่งปรำกฏรูปถ่ำยของผู้ ถือหุ้นและยงั

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

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

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

ผู้มอบฉนัทะได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
3. เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้น 

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้ำประชมุด้วยตนเอง 

1. เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้แทนโดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.1 ข้ำงต้น 
2. ส ำเนำภำพถ่ำยหนงัสอืรับรองจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคลและมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนซึ่งเป็นผู้ เข้ำประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้น  

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

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

ผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

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

หรือโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือ
ช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ รวมถึงที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

3.2 เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำไทยจะต้องจัดท ำค ำแปลภำษำไทยแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

  

3.  การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 ประธำนที่ประชุมจะแจ้งวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเข้ำสูว่ำระกำร
ประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
1.1 กำรออกเสียงลงคะแนนให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง เว้นแต่กฎหมำยจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ถ้ำคะแนนเสียง

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

เสยีง โปรดยกมือขึน้ 
1.4 ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชุมแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำม

ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตำมที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะน ำกำรออกเสียงลงคะแนนตำมที่ 
ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่วไปบนัทกึรวบรวมไว้ลว่งหน้ำ ในขณะที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
2.1 กำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ  บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ และของ ผู้ ถือ

หุ้นท่ีมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีบริษัทบนัทึกไว้ลว่งหน้ำในขณะที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้ำประชุม 
ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มำหกัออกจำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระ 

2.2 กำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงในวำระเลอืกตัง้กรรมกำรจะบนัทึกทัง้คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกสยีง 

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

 

ชื่อ – นามสกุล:  นายสนุทร อรุณานนท์ชัย  

อายุ:  73 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ต าแหน่งในบริษัท:  กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 

      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  39 ปี (ได้รับกำรแตง่ตัง้เมือ่วนัท่ี 29 เมษำยน 2519) 
 

การศึกษา  
ปริญญำดษุฎี  บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ University of Arkansas, USA 
ปริญญำตรี   Southern Arkansas University, USA 
หลกัสตูร   กำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน  

วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ปรอ. 366 
หลกัสตูร   กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  

ส ำหรับนกับริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 5 สถำบนัพระปกเกล้ำ 
หลกัสตูร   ผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 6 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 98/2551  

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2550 - ปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
2519 - ปัจจบุนั   กรรมกำรอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
2547 - ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัทเจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2547 - ปัจจบุนั   รองประธำนกรรมกำร บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ำกดั 
2541 - ปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำร บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั 
2531 - ปัจจบุนั   กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และประธำนคณะผู้บริหำร บมจ ซี.พี. แลนด์  
2528 - ปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำร บริษัท น ำ้ตำลรำชบรีุ จ ำกดั 
 



 

- 46 - 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย 7 (2/2) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัท      6/6 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ     5/5 
 

การถอืหุ้นในบริษัท 579,200 หุ้น หรือร้อยละ 0.035 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
 โดยไมม่ีกำรถือหุ้นทำงอ้อม (ณ วนัปิดสมดุพกักำรโอนหุ้น วนัท่ี 30 ตลุำคม 2558) 
 ลดลง 20,000 หุ้น จำกวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2557 
      
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   - ไม่มี - 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา     - ไม่มี - 
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สิง่ที่สง่มำด้วย 8 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

 
 
 
 
 
การมอบฉันทะ 
 
 หำกท่ำนผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระของบริษัท โดยข้อมลูกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งท่ีแนบมำด้วย 7 หรือ แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้ำร่วมประชมุ และ
ออกเสียงในท่ีประชมุแทน โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ใน 3 แบบดงันี ้
 

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

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบทัว่ไป) 

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมญั  
ผู้ ถือหุ้ น  ประจ ำปี  2559 ในวันอังคำรที่  26 เมษำยน 2559 เวลำ 09.00 น . ณ  ห้องประชุมชัน้  7 ส ำนักงำนใหญ่  บ ริษัท                
กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 

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

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

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

 

อากร

แสตมป์   
 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
(เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมญั  
ผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ในวนัองัคำรที่ 26 เมษำยน 2559 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนั
ชีวิต จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร  หรือที่จะพึง
เลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
 (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

อำกร
แสตมป์   
20 บำท 
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 หน้ำ 2 ของจ ำนวน  4 หน้ำ 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
                 กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
   ช่ือกรรมกำร   นำยศิริ   กำรเจริญดี 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมกำร   นำงคมคำย  ธูสรำนนท์ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมกำร   นำงสำวพจณี  คงคำลยั 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมกำร          นำยมำซำฮิโระ  เคโนะ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมกำร   นำยพนสั  ธีรวณิชย์กลุ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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หน้ำ 3 ของจ ำนวน  4 หน้ำ 
 (5)  กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนน

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

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

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

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

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

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สำมำรถ
แบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะต้องพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

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

 

 กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 
2559 ในวันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2559 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส ำนักงำนใหญ่  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย     
 

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง     เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................    
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 



 

- 53 - 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
(เป็นแบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) 

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ในวนัองัคำรท่ี 26 เมษำยน 2559 เวลำ 09.00 น. ห้องประชมุชัน้ 7 ส ำนกังำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพงึเลือ่นไป
ในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 

 

 (3)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบำงสว่น คือ 

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

 (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
 

 

อากร

แสตมป์   
20 บาท 
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หน้ำ 2  ของจ ำนวน  5 หน้ำ 
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
                กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
   ช่ือกรรมกำร   นำยศิริ   กำรเจริญดี 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมกำร   นำงคมคำย   ธูสรำนนท์ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมกำร   นำงสำวพจณี  คงคำลยั 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมกำร   นำยมำซำฮิโระ  เคโนะ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมกำร   นำยพนสั  ธีรวณิชย์กลุ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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หน้ำ 3  ของจ ำนวน  5 หน้ำ 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

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

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

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

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

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

แบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวำระที่จะต้องพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  ตำมแนบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 57 - 
 

หน้ำ 5  ของจ ำนวน  5 หน้ำ 
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ ค. 

 กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 
2559 ในวันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2559  เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน)  เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลือ่นไปในวนั 
เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย     

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

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

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง     เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................   
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมกำร  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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