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ที่  BLA 7/2561 

       22 มีนาคม 2561 

เร่ือง   ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย   1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
  2.    รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบแผน่ซีดี 
  3.    ข้อมลูกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ 
  4.    หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และค านิยามกรรมการอิสระ 
  5.    ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
  6.    เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
  7.    ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

8.    หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  
  9.    แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
  10.    ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 มี
มติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั ้น 7 ส านักงาน

ใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

รายละเอียดประกอบวาระ:  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2560 
โดยได้มีส าเนารายงานการประชมุ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยข้อ 1 ซึง่ได้เผยแพร่ผา่น ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามั ญผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท  (www.bangkoklife.com) และ
บริษัทไมไ่ด้รับข้อเสนอให้ท าการแก้ไข รายงานการประชมุแตอ่ยา่งใด  
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุไว้อยา่งถกูต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560   
 

การลงมต:ิ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 
 
 

http://www.bangkoklife.com/
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
รายละเอียดประกอบวาระ: บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา และการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั ซึง่ เกิดขึน้ในรอบ
ปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2560 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยข้อ 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควร เสนอให้ ที่ประชมุ สามญั ผู้ ถือหุ้นรับทรา บผลการด าเนินงาน และการ
เปลีย่นแปลงที่ส าคญั ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2560  

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 รายละเอียดประกอบวาระ : พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 112 ก าหนดให้ บริษัทต้องจดัท า งบแสดง

ฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุ รอบปีบญัชีของบริษัท  ที่ได้ผา่นการตรวจสอบ โดยผู้สอบบญัชี แล้ว
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตวจสอบและลงนาม
รับรองโดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั แล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

สรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบ                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  หนว่ย : ล้านบาท 

 
 
                  รายการ 

ปี 2560 ปี 2559 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

สินทรัพย์ลงทนุ 299,046 299,046 272,382 272,382 

สินทรัพย์รวม 308,729 308,729 282,356 282,359 

หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 265,978 265,978 243,099 243,099 

หนีส้ินรวม 269,964 269,943 249,027 249,018 

สว่นของเจ้าของ 38,765 38,786 33,329 33,341 

เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได้สทุธิ 42,915 42,915 42,281 42,282 

รายได้จากการลงทนุ 11,603 10,632 10,633 10,632 

ก าไรสทุธิ 3,627 3,645 5,100 5,122 

ก าไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 2.13 2.14 3.00 3.00 
 

ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎอยูใ่นงบการเงินในรายงานประจ าปี 2560 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยข้อ 2 
 

การลงมต:ิ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 



 

- 5 - 
 

 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2560 
 รายละเอียดประกอบวาระ:  พระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 56 ก าหนดให้บริษัท

ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ไว้เป็นทนุส ารองจนกวา่จะมีทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดท ะเบียน ทัง้นี ้
บริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วจึงไมจ่ าเป็นต้องตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 
2560 นี ้ 

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุ คคล แตจ่ะต้อง
ไมม่ียอดขาดทนุสะสม และ/หรือมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยในปี 
2560 บริษัทมีก าไรสทุธิทัง้สิน้ จ านวน 3,645 ล้านบาท หรือ 2.14 บาทตอ่หุ้ น ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงิน 543 ล้านบาท  
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2560 ในอตัรา 0.54 บาทตอ่หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 919 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 
25.21 ของก าไรสทุธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดย รับทราบการจ่าย เงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการ
ด าเนินงานคร่ึงแรกของ ปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงิน 543 ล้านบาท และพิจารณาอนมุตัิการจ่าย เงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงหลงัของปี 2560  ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 376 ล้านบาท โดยให้
จ่ายจากก าไรสะสม ซึง่เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 25   

 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผล 
 ปี 2560 ปี 2559 

1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 3,645 5,112 
2. ก าไรตอ่หุ้น (บาท: หุ้น) 2.14 3.00 
3. จ านวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (ล้านหุ้น) 1,708 1,706 
4. เงินปันผล (บาท: หุ้น) 0.54 0.75 
     - เงินปันผลระหวา่งกาล 0.32 0.32 
     - เงินปันผลงวดสดุท้าย 0.22  0.43 
5. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทัง้สิน้ (ล้านบาท) 919 1,275 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 25.23 25.00 

 
 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ รับเงินปันผลงวดสดุท้าย (Record Date) ในวนัพฤหสับดีที่ 10 พฤษภาคม 
2561 โดยการจ่ายเงินปันผลจะกระท าได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั  และบริษัทจะก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลภายหลงั 

 

การลงมติ:  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 
 รายละเอียดประกอบวาระ : พระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ก าหนดให้กรรมการออก

จากต าแหนง่ ตามวาระในอตัรา  1 ใน 3 หรือจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 ของจ านวนก รรมการทัง้หมด ในการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 5 ทา่น คือ  

 

1) นางสาวิตรี รมยะรูป  กรรมการ, กรรมการบริหาร 
2) นายยอูิชิ ฮอนด้า  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย่ง/  

    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3) นายคาซฮิึเดะ โทดะ  กรรมการ 
4)     นายวิพล วรเสาหฤท   กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการลงทนุ/ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง/ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
   5)    นางสาวชลลดา โสภณพนิช กรรมการ 
 

ซึง่คณุคาซฮิึเดะ โทดะ ได้แจ้งความประสงค์ไมข่อ ตอ่อายหุลงัจากครบวาระ และ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคล เพื่อรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม -  31 ธนัวาคม 2560 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่น
ใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาคา่ตอบแทน ได้
ด าเนินการสรรหา โดยคดัเลอืกจากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในหลากหลายอาชีพ มี วิสยัทศัน์
กว้างไกล อีกทัง้มีความสาม ารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ แล ะเห็นวา่กรรมการท่ีครบวาระ มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม  และได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่ งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ /หรือ กรรมการชดุยอ่ยได้เป็น
อยา่งดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ ที่ครบวาระจ านวน 4 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการ
สบืตอ่อีกวาระหนึง่ ได้แก่ นางสาวิตรี รมยะรูป นายยอูิชิ ฮอนด้า นายวิพล วรเสาหฤท และนางสาวชลลดา โสภณพนิช 

 

และเสนอแตง่ตัง้ นายโคจิ อิชิบะ เข้าเป็นกรรมการแทนนาย คาซฮิึเดะ โทดะ  ที่ครบวาระ นอกจากนี ้เนื่องด้วยยงัมี
ต าแหนง่กรรมการวา่งอยู ่ 1 ต าแหนง่ จากที่มีกรรมการลาออกในอดีต และยงัไมม่ีการเสนอแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่ข้า
ทดแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้สรรหาโดยใช้ หลกัเกณฑ์และวิธีการตามแนวทางที่ได้
กลา่วถึงข้างต้น และเสนอให้แตง่ตัง้นายเวทิศ อศัวมงัคละ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมแทนต าแหนง่ที่วา่งอยู ่ 
 

ทัง้นี ้ข้อมลูของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วข้างต้น ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยข้อ 3 และหลกัเกณฑ์การสรรหา
กรรมการ และค านิยามกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยข้อ 4  

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ซึง่เห็นวา่กรรมการทัง้ 6 ทา่นท่ีเสนอให้แตง่ตัง้เป็นกรรมการ มีคณุสมบตัิ เหมาะสม มี ความรู้  
ความสามารถ และมีประ สบการณ์ที่ หลากหลาย เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  เห็นควรเสนอท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้นางสาวิตรี รมยะรูป นายยอูิชิ ฮอนด้า นายวิพล วรเสาหฤท นางสาวชลลดา โสภณพนิช กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการสบืตอ่อีกวาระหนึง่ และเสนอแตง่ตัง้นายโคจิ อิชิบะ เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ 
และเสนอแตง่ตัง้นายเวทิศ อศัวมงัคละ เข้าเป็นกรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่งอยู ่  
 

การลงมติ :   วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

รายละเอียดประกอบวาระ:  พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ก าหนดให้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ  
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณากลัน่กรองคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย โดย
ได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการ
ขยายตวัทางธุรกิจ  และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท  และเห็นควร เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 ในวงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บาท (สบิหกล้านเจ็ดแสนบาท) ซึง่มีจ านวนเทา่กบัปี
ที่ผา่นมา โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 

1) คา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน  
กรรมการบริษัทไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน  

2) คา่เบีย้ประชมุในฐานะกรรมการบริษัท  
บริษัทจ่ายเบีย้ประชมุให้กบักรรมการบริษัททกุทา่นเมื่อมีการประชมุในอั ตรา 40,000 บาท/ คน ประธานกรรมการ
ได้รับคา่ตอบแทนในอตัรา 2 เทา่  

3) คา่เบีย้ประชมุในฐานะคณะกรรมการชดุยอ่ย  
บริษัทจ่ายเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุแตล่ะครัง้ในอตัรา 40,000 บาท/ คน ประธานที่ประชมุได้รับ
คา่ตอบแทนในอตัรา 2 เทา่   

4) คา่บ าเหน็จกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จกรรมการแตล่ะปี โดยอยูภ่ายใต้กรอบ งบประมาณคา่ตอบแทนรวม ที่
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปี 

5)  คา่ตอบแทนอื่นๆ  
 กรรมการบริษัทไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนอื่นๆ 

 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท ไม่ได้รับคา่ตอบแทนกรรมการตามที่ระบ ุในข้อ 1 – 4 โดยใน
ปี 2560 มีคา่ตอบแทนกรรมการ ที่จ่ายจริง จ านวน  14,625,000 บาท (สบิสีล้่านหกแสนสองหมื่นห้าพนับาท ) โดยมี
รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 หน้า 69  

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมก ารบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรร มการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ภายใน
วงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บาท (สบิหกล้านเจ็ดแสนบาท)  
 

การลงมติ:  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
รายละเอียดประกอบวาระ:  พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก าหนดให้พิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีในการประชมุสามญัประจ าปี  

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกนัชีวิต ความช านาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบ
บญัชี และเห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้  บริษัท ดีลอยท์  ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ  ที่ปรึกษา  จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ได้รับการแต่งตัง้เป็นปีที่ 
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 

4800 
3356 
6638 

2 
1 
2 
2 

2. ดร.เกียรตินิยม คณุติสขุ           
3. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ         
4. ดร.สวุจัชยั เมฆะอ านวยชยั       

 

อนึง่ ผู้สอบบญัชีไมม่ีความสมัพนัธ์หรือ สว่นได้เสยีกบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  
 

ส าหรับคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2561 เป็นเงิน  1,880,000 บาท (หนึง่ล้านแปดแสนแปดหมื่นบาท) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.44 
จากคา่ตอบแทนที่ได้รับในปี 2560 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: คา่บริการอื่นหมายรวมถึง คา่ตอบแทนในการตรวจสอ บสถานะการด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเสีย่ง
และคา่สอบทานการค านวณมลูคา่บริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่พิจารณา
กลัน่กรองคดัเลอืกผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี จึงเ ห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี คือ นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4301  และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม 
คณุติสขุ  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 4800 และ/หรือ  ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ   ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่  3356 และ/
หรือ ดร.สวุจัชยั  เมฆะอ านวยชยั ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขที่ 6638  จาก บริษัท ดีลอยท์  ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ  ที่ปรึกษา  
จ ากดั  คนใดคนหนึง่เ ป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่ งบการเงินของบริษัท  และก าหนดคา่สอบบญัชี  
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,880,000 บาท 
 

การลงมต:ิ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

รายการ 2561 (บาท) 
 

2560 (บาท) 
 

เปล่ียนแปลง 
(บาท) 

เปล่ียนแปลง
(ร้อยละ) 

คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 1,880,000 1,800,000 +80,000 +4.44 
คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) 2,470,000 2,400,000 +70,000 +2.92 
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วาระที่ 8     พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวันท่ี 15 
มีนาคม 2561  

 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเอง โปรดแตง่ตัง้บคุคลอื่นห รือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นตวัแทน ผู้ รับมอบฉนัทะ รายละเอียด ข้อมลูกรรมการ
อิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นตวัแทนผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้ ปรากฏตามสิง่ที่
สง่มาด้วยข้อ 7  
 

บริษัทได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย ข้อ 8 โปรดเลอืกหนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบใดแบบหนึง่  กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือช่ือของทา่นผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ และส่ง

หนังสือมอบฉันทะมายงับริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ มาเพื่ออ านวย
ความสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อความสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ ก่อนวนัประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 วนั) 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

      (นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ) 
          เลขานกุารบริษัท 
 

                     โดยค าสัง่คณะกรรมการ  
                    บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
 
 
 
 
สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์: 0 2777 8846   โทรสาร: 0 2777 8680  
หมายเหต ุ: บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ฉบบันีไ้ว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

    www.bangkoklife.com 

http://www.bangkoklife.com/
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (1/17) 

           
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
วนัพฤหสับดีที ่27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส านกังานใหญ่ 

เลขที ่23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
เร่ิมการประชุม  9.10 น. 

เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ ร่วมสงัเกตการณ์
ประชมุและการนบัคะแนน ตลอดจน ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ โดยการเปิดคลปิเสยีง มี
รายละเอียดดงันี ้

 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายศิริ  การเจริญด ี    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร/ 

ประธานกรรมการลงทนุ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางคมคาย  ธูสรานนท์    กรรมการ/ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด/ี 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายประพนัธ์  อศัวอารี    กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/ 

กรรมการตรวจสอบ                                                   
5. นายด ารงค์  ทวีแสงสกลุไทย   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
6. นางรัชนี  นพเมือง    กรรมการอิสระ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสาวิตรี  รมยะรูป    กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
8. นายพนสั  ธีรวณิชย์กลุ    กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นางสาวพจณี  คงคาลยั   กรรมการ 
10. นายคาซฮิึเดะ  โทดะ    กรรมการ 
11. นายยอูิชิ  ฮอนด้า    กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ง/  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

12. นายมาซาฮิโระ  เคโนะ    กรรมการ 
13. นางประไพวรรณ  ลมิทรง   กรรมการ 
14.   นายวิพล วรเสาหฤท    กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการลงทนุ/ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง/ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายเสนาะ  ธรรมพิพฒันกลุ   ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายการลงทนุ 
                    และเลขานกุารบริษัท 
2. นายเรืองศกัดิ์  ปัญญาบดีกลุ   ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายการตลาด 
3. นางสาวสจิุนดา  เลศิเกียรติมงคล   ผู้อ านวยการอาวโุส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นางสาวจารุวรรณ  ลิม้คณุธรรมโม    ผู้อ านวยการอาวโุส สายบญัชีและการเงิน 
5. นางอรนชุ  ส าราญฤทธ์ิ    ผู้อ านวยการอาวโุส สายประกนัชีวิต 
6.  นายคมศร  ชลสวุรรณวฒัน์   ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกักฎหมาย 
7.  นางสาวสภุาภรณ์  ทิพย์ฝัน้   ผู้อ านวยการ ส านกัก ากบัการปฏิบตัิงาน 
 
ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน 
1. นายเลศิศกัดิ์ สธุรรมพร    ที่ปรึกษากฎหมาย  

ส านกังานกฎหมายคนงึ แอนด์  พาร์ทเนอร์ส  จ ากดั 
2. นายปวริศร์  ฟุ้ งเฟ่ืองวงศ์    ที่ปรึกษากฎหมาย  

ส านกังานกฎหมายคนงึ แอนด์  พาร์ทเนอร์ส  จ ากดั 
3. นางสาวจิตต์  สาวิตต์กลุ    ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 
ค าชีแ้จงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 
1. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระและเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นได้ซกัถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ๆ กรณีที่ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการซกัถามก่อนหรือแสดง
ความเห็น ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือและแจ้งช่ือ นามสกลุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะให้แจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะมาให้ที่ประชมุ
ทราบด้วยทกุครัง้ 

2. ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีคะแนนเสยีงหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหาก 
3. การออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกเสยีงได้ หรือไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนบางสว่นได้ 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสยีงในวาระใดในการประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นกาเคร่ืองหมายถกูลงในช่องไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง จากนัน้จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ามาค านวณคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระ ทัง้นี ้
บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้ว ยและงดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและถือวา่
คะแนนท่ีเหลอืเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ทัง้นี ้หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคดัค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอยา่ง
อื่นให้ถือวา่ที่ประชมุเห็นชอบ 

5. ส าหรับวาระการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการ  บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้ในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นกาเคร่ืองหมายถกูลงในช่องเห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง จากนัน้จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อน ามาค านวณคะแนนเสยีงวา่มีผู้ ถือหุ้นเห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงเป็นจ านวนเทา่ใด ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ไมไ่ด้รับบตัรลงมติตัง้แตล่งทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ ถือ 
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หุ้นได้ออกเสยีงลงมติในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึง่มติดงักลา่วจะสอดคล้องกบัมติที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบไุว้ในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะดงักลา่ว 

6. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะปรากฏท่ีหน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

ส าหรับกรณีที่มี “บตัรเสยี” บริษัทจะพิจารณาวา่เป็นการ “งดออกเสยีง”  
 

นอกจากนีบ้ริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการลว่งหน้าระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม  2559 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยแจ้งผา่นระบบขา่วอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ และประกาศบนเว็ปไซต์ของบริษัท ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ือง หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 

 

ทัง้นี ้เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทลาออก และยงัไมม่ีการแตง่ตัง้ประธานกรรมการ อีกทัง้บริษัทไมม่ีรองประธาน
กรรมการ ตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 

ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ซึง่ที่ประชมุเลอืกให้ นางสาวพจณี  คงคาลยั ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุ 
 

ประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุและเปิดประชมุเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระโดย สรุปจ านวนผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง มีรายละเอียดดงันี ้

 
ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง       81  ราย  นบัจ านวนหุ้นได้            379,004,144 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ           590 ราย  นบัจ านวนหุ้นได้            708,433,184    หุ้น 
รวมทัง้สิน้    671 ราย  รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้   1,087,437,328   หุ้น 

              
คิดเป็นร้อยละ  63.7134 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 1,706,765,060 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบั

ของบริษัท  
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 โดยบริษัทได้จัดสง่ส าเนา
รายงานการประชมุดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีค าถาม จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติรับรอง 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,151,302,639 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ประธานฯ มอบหมายให้นายวิพล  วรเสาหฤท กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 

2559 ตอ่ที่ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

รายได้จากการขายปี 2559 บริษัทมีผลงานเบีย้รับรวม 43,333 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 3.4% ผลสบืเนื่องจาก
เศรษฐกิจที่ชะลอตวัและสภาวะอตัราดอกเบีย้ที่ต ่า ประกอบกบับริษัทได้มีการปรับสดัสว่นของผลติภณัฑ์โดยลดการขายผลติภณัฑ์ที่มี
ก าไรต ่าและเพิ่มผลติภณัฑ์เน้นด้าน ความคุ้มครองเพิ่มมากขึน้ เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืนในระยะยาวสอดคล้องกบักลยทุธ์ที่
บริษัทได้วางไว้ โดยมีเบีย้ปีแรกรวมทัง้หมดมีจ านวน 11,149 ล้านบาท เติบโตลดลง 18.2%  ในกรณีที่ไมร่วมเบีย้ช าระครัง้เดียวมีเบีย้
รับ 6,536 ล้านบาท มีอตัราเติบโตลดลง 28% และมีเบีย้ช าระครัง้เดียวจ านวน 4,613 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 1.5%  ด้านเบีย้
รับปีตอ่มีจ านวน 32,183 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเติบโตเพิ่มขึน้ 3.1% และมีอตัราการเก็บเบีย้ที่ 80% 

  

เบีย้ประกนัรับรวมสว่นใหญ่มาจากช่องทางธนาคารคิดเป็นสดัสว่น 62.0% ช่องทางตวัแทนและช่องท างอื่นๆ มีสดัสว่น 
35% และ 3% ตามล าดบั  

 

ในด้านสว่นแบง่ตลาด ปี 2559 บริษัทมีสว่นแบง่ตลาดของเบีย้รับปีแรกที่ 6.9% ซึง่อยูใ่นอนัดบัท่ี 6 ของธุรกิจ สว่นเบีย้รับ
ปีตอ่มีสว่นแบง่ตลาด 7.9% อยูใ่นอนัดบัท่ี 6 และเบีย้ประกนัภยัรับรวมที่ 7.6% อยูใ่นอนัดบัท่ี 6 ของธุรกิจ เช่นกนั 

 
ในด้านคา่ใช้จ่ายปี 2559 ภาพรวมคา่ใช้จ่ายบริษัทสามารถบริหารคา่ใช้จ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จ านวนเงินส ารอง

ประกนัชีวิตที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 26,104 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 12.6% เมื่อเทียบเงินส ารองตอ่เบีย้รับสทุธิคิดเป็น 
61.4% ของเบีย้รับสทุ ธิ ลดลงจากปี 2558 ที่มีสดัสว่นท่ี 67.6% สาเหตมุาจากอตัราดอกเบีย้ที่ปรับตวัสงูขึน้ท าให้ภาระเงินส ารอง
น้อยลง นอกจากนีแ้บบประกนัใหมส่ว่นใหญ่เป็นแบบท่ีมีภาระเงินส ารองต ่ากวา่ปีก่อนหน้าอีกด้วย 
 

ส าหรับคา่ใช้จ่ายสนิไหมและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ มีจ านวนทัง้สิน้ 17,772 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.5% จากปีก่อน
หน้า ซึง่เมื่อเทียบคา่ใช้จ่ายนีก้บัเบีย้รับสทุธิคิดเป็น 41.8% ของเบีย้รับสทุธิ สงูกวา่ปีก่อนหน้าที่มีคา่ใช้จ่าย 34.8% ของเบีย้รับสทุธิ โดย
อตัราสว่นท่ีสงูขึน้ ปัจจยัหลกัมาจากผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ 16,528 ล้านบาท เพิ่ มขึน้ 16.8% ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึน้ของกรมธรรม์ที่ครบก าหนดที่สงูขึน้มากกวา่ 30% และมาจากการเพิ่มขึน้ของคา่เวนคืนกรมธรรม์ที่สงูขึน้กวา่ 15%  
 

 ทางด้านคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 มีจ านวน 1,869 ล้านบาท ลดลง 2.4% เป็นผลสบืเนื่องมาจาก
การบริหารคา่ใช้จ่ายที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ เมื่อพิจารณาคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตอ่เบีย้ประกนัรับสทุธิเพิ่มขึน้เลก็น้อยจากปี  
2558 จาก 4.3% เป็น 4.4% แตเ่มื่อเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมในปี 2559 บริษัทมีอตัราสว่นคา่ใช้จ่ายด าเนินงานต ่ากวา่คา่เฉลีย่
อตุสาหกรรมอยู ่
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บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 282,359 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 13.1% โดยสนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพย์ลงทนุ
จ านวน 272,382 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นอยูท่ี่ประมาณ 96.5% ของสนิทรัพย์รวม เนื่องจากการเติบโตของเงินส ารองในปี 2559 

 

ด้านสนิทรัพย์ลงทนุ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทยงัคงให้น า้หนกักบัเงินลงทนุในตราสารหนี ้ทัง้จากภาครัฐ และเอกชนท่ีมีอนัดบั
ความนา่เช่ือถือสงู โดยในปี  2559 สดัสว่นของตราสารหนีจ้ากภาครัฐลดลงและมีการเพิ่มสดัสว่นใน REIT และตราสารหนีเ้อกชน
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สงูขึน้ 
 

รายได้จากการลง ทนุในปี 2559 เพิ่มขึน้จาก 11,351 ล้านบาท เป็น 13,345 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ 
17.6% โดยรายได้จากการลงทนุประกอบด้วยรายได้จากดอกเบีย้จ านวน 9,561 ล้านบาท เติบโต 5.6% ในขณะท่ีรายได้ก าไรจากการ
ซือ้และขายหลกัทรัพย์มีจ านวน 2,328 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 97.3%  และผลตอบแทนจากเงินปันผลจ านวน 1,455 ล้านบาท เติบโต
เพิ่มขึน้ 30.6%  โดยสรุปอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในภาพรวมของบริษัทอยูท่ี่ 5.20%  
 

ก าไรสทุธิของบริษัทปี 2559 มีจ านวน 5,122 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วจ านวน 1,009 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้สงูถึง 
24.5% และมีก าไรตอ่หุ้นอยูท่ี่ 3 บาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่มีก าไรตอ่หุ้นท่ี 2.42 บาท 
 

ในแง่ของมลูคา่ของบริษัทและมลูคา่ของธุรกิจใหมใ่นปี 2559 บริษัทยงัคงพฒันาความสามารถในการท าก าไร และมลูคา่
ของผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีมลูคา่ EV เทา่กบั 54,958 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว 7.3% คิดเป็นมลูคา่ตอ่หุ้น 32.22 บาท ในสว่น
ของ Value of New Business มีมลูคา่เทา่กบั 1,543 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว 7.1% คิดเป็นมลูคา่ตอ่หุ้น 0.90 บาท 

 

ทางด้าน CAR ณ สิน้ปี 2559 มีอตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุอยูท่ี่ 252% สงูกวา่เกณฑ์ที่ ส านกังาน คปภ .
ก าหนดไว้ที่ 140%   

 

ในปี 2559 บริษัทมีการเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นมา โดยเน้นย า้จดุเดน่ท่ีแตกตา่ง
จากบริษัทอื่นๆ ในการเป็นผู้น าด้านการวางแผนการเงินรอบด้านท่ีมุง่เน้นการสร้างฐานะและหลกัประกนัเพื่อชีวิตที่มัน่คง และมี
ความสขุมากกวา่ให้กบัครอบครัวคนไทย พร้อมทัง้ให้ความรู้เก่ียวกบัแผนคุ้มครองสขุภาพ ผา่นแนวคิด BLA Health Plan “เพราะ
ความสขุ เร่ิมต้นจากสขุภาพท่ีดี ” ผา่นการจดักิจกรรม งานเสวนา และสือ่ social network ตา่งๆ รวมถึงผา่นเครือขา่ยตวัแทนประกนั
ชีวิตและท่ีปรึกษาทา งการเงิน ที่บริษัทได้มุง่เน้นการพฒันาความรู้และคณุภาพการให้บริการของตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษา
ทางการเงินของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการยกระดบัตวัแทนในการก้าวสูก่ารเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้บริการในการวางแผน
การเงินรอบด้านแก่ลกูค้าทัว่ประเทศ โดยปั จจบุนับริษัทมีที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจ านวนกวา่พนัคน พร้อมให้
ค าแนะน าด้านการวางแผนทางการเงินอยา่งครบวงจร  
 

ในด้านระบบการด าเนินงานและการจดัการ บริษัทมุง่มัน่ตอ่การสร้างสรรค์งานบริการภายใต้ระบบการบริหารคณุภาพ
มาตรฐาน ISO อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใ ห้การบริการได้คณุภาพมาตรฐานถกูต้องสมบรูณ์และสะดวกรวดเร็วทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้เลง็เห็นความส าคญัของความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศที่มีบทบาทส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทใน
ยคุดิจิตอล โดยบริษัทเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ การรับรองมาตรฐานการจดัการ
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information security management systems (ISMS)) จากบริษัท บโูรเวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นมาตรฐานสากลท่ีมุง่เน้นด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัให้กบัระบบสารสนเทศขององค์กร เน้นการ 
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จดัการข้อมลูที่ส าคญั และใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัให้กบัระบบสารสนเทศของ
องค์กรอยา่งแพร่หลาย เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง ด้านบริการ บริษัทได้มุง่เน้นการพฒันาระบบอิ เลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ อาทิเช่น 
E-service บน Website การออกกรมธรรม์ electronic และบริการช าระเงินตา่งผา่นบริการ Online Payment ทัง้นีเ้พื่ออ านวยความ
สะดวกให้กบักลุม่ลกูค้าที่นิยมใช้บริการผา่นระบบ Online ซึง่สามารถรับบริการได้ทกุที่ทกุเวลา รวมถึงเป็นการรองรับเทรน ด์ดิจิตอลท่ี
เกิดขึน้ ด้านช่องทางจดัจ าหนา่ย บริษัทมุง่เน้นการขยายช่องทางการขายให้ตรงกบั Lifestyles ที่เปลีย่นไปของลกูค้า และได้เปิด
ช่องทางการขายใหมผ่า่นทาง Online และท าการเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหมท่ี่น าเสนอขายผา่นทางช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ โดยใน
อนาคตบริษัทจะน าเสนอแบบประกนัชีวิตอื่นๆ แยกตามกลุม่เป้าหมายผา่นทางช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมมากยิ่งขึน้ 

 

นอกจากที่บริษัทมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กบัองค์กรแล้ว บริษัทยงัให้ความส าคญักบัการ
เสริมสร้างชีวิตที่มีความสขุ ซึง่ในปี 2559 ที่ผา่นมาบริษัทได้สนบัสนนุกิจกรรม ด้วยโครงการเพื่อสงัคมและสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
ครอบคลมุทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ การให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน การสง่เสริมสขุภาพและกีฬา การสนบัสนนุการศกึษา การดแูลสขุภาพ
ผู้สงูอาย ุการสง่เสริมศิลปวฒันธรรมไทย และการดแูลด้านสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่องผา่นกิจกรรม ตา่งๆ ตลอดทัง้ปี เพื่อชีวิตที่มี
ความสขุรอบด้านของทกุคนในสงัคมไทย   

 

ส าหรับแนวทางในการด าเนินธุรกิจในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายที่จะปรับรากฐานตา่งๆ เพื่อการเติบโตที่ยัง่ยืน โดยได้มี
เป้าหมายการเติบโตของเบีย้ประกนัภยัปีแรกไมต่ ่ากวา่ 17% ด้วยกลยทุธ์ในแตล่ะช่องทางดงันี ้ช่องทางธนาคารบริษัทจะท าการบริหาร
พอร์ทสนิค้าให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ และเน้นการขายสนิค้าด้านความคุ้มครองและด้านสขุภาพเพิ่มมากขึน้ ตามแนวโน้มของคน
ที่มีอายทุี่ยืนยาวและการดแูลสขุภาพ ช่องทางตวัแทนบริษัทจะเน้นการสร้างตวัแทนให้เพิ่มมากขึน้ไปพร้อมๆ กบัก ารสร้างเสริมด้าน
คณุภาพ นอกจากนีจ้ะท าการยกระดบัตวัแทนให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อตอบสนองแนวโน้มลกูค้าที่มองหาการลงทนุท่ีให้
ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึน้ และช่องทางการขายตรงบริษัทจะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีการพฒันาสูโ่ลกดิจิตอลอยา่ง 
Fintech หรือ Insure tech มาใช้ในด้านตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย การบริการและการบริหารให้เกิดประโยชน์
อยา่งสงูสดุ นอกจากนีก็้จะท าในด้านของ offline อยา่งการเข้าหาลกูค้าโดยตรงและการขายผา่นองค์หรือนายหน้าตา่งๆ เพื่อเพิ่ม
ยอดขายอีกทางหนึง่ด้วย 

 

บริษัทมุง่ตอกย า้ภา พลกัษณ์การเสริมสร้างความมัน่คงทางการเงินให้ประชาชน เพื่อรับมือกบัความเปลีย่นแปลงในทกุ
ช่วงชีวิต ผา่นการวางแผนการเงินรอบด้าน เน้นแผนการตลาดแบบรุก พฒันาผลติภณัฑ์ใหมต่อบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เปิด
ตลาดใหม ่สร้างบคุลากรและตวัแทนคณุภาพเพื่อขยายฐานลกูค้าและร องรับเติบโตในปี 60 ไปพร้อมๆ กบัการสร้างสมัพนัธ์ที่ดีกบั
พนัธมิตร คูค้่า เพื่อให้เกิดการเติบโตอยา่งยัง่ยืน ด้วย 3 แนวทางหลกัๆ ที่เราจะมุง่สูอ่นาคต ได้แก่ การสร้างรากฐานท่ีมัน่คงรองรับการ 
เติบโตในอนาคต การดงึศกัยภาพบคุลากรและตวัแทนเพื่อพฒันาองค์กรอยา่งเต็มประ สทิธิภาพ และผลกัดนัการพฒันาด้านธุรกิจ
ประกนัภยัผา่นดิจิตอลเพื่อยกระดบัการด าเนินงานและการบริการ สูผู่้น าการวางแผนการเงินรอบด้าน โดยที่มีการจดัการองค์กรบริษัท
ยงัคงให้ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่ง ด้วยระบบการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management :ERM)  
และมีความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ในองค์กรโดยได้มีการก าหนดเป็นนโยบายหลกัขององค์กรในการตอ่ต้านการทจุริต
คอรัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศ   ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการก าหนดแนวปฏิบตัิในหลายเร่ือง
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามแนวนโยบายดงักลา่ว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยทกุคน
รับทราบและตระหนกัถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่เป็นอยา่งดี และมีความมุง่มัน่ท่ีจะไมก่ระท า 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (7/17) 
 

การใดๆ ท่ีเข้าขา่ยทจุริตคอร์รัปชัน่หรือติดสนิบนเจ้าพนกังาน เพื่อจงูใจให้กระท าหรือไมก่ระท าการอนัใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ ทัง้นี ้บริษัทได้รับประกาศนียบตัรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ
ทจุริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) มาตัง้แตปี่ 2557 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดงันี ้
 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุนิรุตติ์ เจริญสขุ) 
 
 
เลขานกุารบริษัท  
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 

ได้กลา่วขอบคณุคณุวิพล วร เสาหฤท ที่น าเสนอข้อมลูของบริษัทได้อยา่งละเอียด 
พร้อมทัง้สอบถามวา่ เพราะเหตใุดข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ยงั ไมไ่ด้มีการ
เปลีย่นแปลงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท  
 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทยเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ซึง่จะตรวจสอบข้อมลูกบัทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอีกครัง้ 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุนิรุตติ์ เจริญสขุ) 
 
 
 

เห็นด้วยกบัการท่ีบริษัทจะมุง่เน้นให้ตวัแทนเข้าใจสนิค้าอยา่งละเอียด  พร้อมทัง้
เสนอแนะให้บริษัท เพิ่มการเข้าถึงลกูค้าให้มากขึน้ เช่น การตัง้บทูในห้างสรรพสนิค้า 
และการสือ่สารผา่น Line ซึง่เป็นการให้ข้อมลูกบับคุคลหลายกลุม่ ถึงแม้วา่บคุคลนัน้
จะยงัไมไ่ด้เป็นลกูค้าของบริษัทก็ตาม  
 
นอกจากนีต้้องการให้บริษัทใช้จดุแข็งจากการมีช่องทางการขายทัง้ผา่นธนาคารและ
ตวัแทนให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ เนื่องด้วยในสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนัการขายผา่น
ช่องทางธนาคารจะมีความยาก เป็นผลให้เบีย้รับลดลง แตใ่นขณะเดียวกนับริษัทยงัมี
ช่องทางตวัแทนที่ดี จึงอยากที่จะให้บริษัทพฒันาช่องทางตวัแทนให้มีความแข็งแกร่ง
ยิ่งขึน้  รวมทัง้ฝากให้ทางฝ่ายบริหารดใูนเร่ืองการพฒันาช่องทางการขายให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนีส้อบถามถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของ
บริษัท วา่จะสามารถขึน้ไปอยูใ่นอนัดบั 3 ได้หรือไม ่

กรรมการผู้จดัการใหญ่  
(คณุวิพล วรเสาหฤท) 

บริษัทก าลงัอยูใ่นช่วงการวางรากฐานเพื่อสร้างตวัแทนที่มีคณุภาพ และพฒันา
คณุภาพการบริการลกูค้า สว่นแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต บริษัทก าลงัป รับ
สดัสว่นสมดลุของผลติภณัฑ์ระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้มีโครงสร้าง
พืน้ฐานท่ีแข็งแรงและสมดลุ ด้วยการเพิ่มสดัสว่นสนิค้าระยะยาวให้มากขึน้ ซึง่คาดวา่
ในปีนีร้ายได้เบีย้ประกนัจะมีการเติบโตทีส่มดลุเหมาะสมยิ่งขึน้ เพื่อเป็นบริษัทท่ีมัน่คง
ในระยะยาว 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (8/17) 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ มอบหมายให้  นายสนุทร อรุณานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ เพื่อ พิจารณา

อนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้

ผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ตรวจสอบ
และลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไข ส าหรับรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ปรากฏอยูใ่นงบการเงินหน้า 182 ถึง 207 ของรายงานประจ าปีของบริษัท  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีค าถาม จึงเสนอท่ีประชมุ

พิจารณาและลงมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

มติที่ประชุม ประชมุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางนงลกัษณ์ พุม่
น้อย  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ตรวจสอบและลงนาม
รับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไข ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้

- เห็นด้วย 1,151,134,539 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 168,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 56 
ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ไว้เป็นทนุส ารองจนกวา่จะมีทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้
บริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วจึงไมจ่ าเป็นต้องตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2559 นี ้ 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี โดย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  
เห็นควรพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 0.43 บาท โดยให้จ่ายจากก าไรสะสม ซึง่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 25 ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลระหวา่งกาลทัง้สิน้ 546 ล้านบาท ดงันัน้บริษัทจะจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 1,280 ล้านบาท โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิ
รับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนั ศกุร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะกระท าได้ เมื่อได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีค าถาม จึงเสนอท่ีประชมุ

พิจารณาและลงมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2559 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (9/17) 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานในงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.43 บาท โดยให้จ่ายจากก าไรสะส ม ซึง่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 25 
ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท  
รวมเป็นเงินจ่ายปันผลระหวา่งกาลทัง้สิน้ 546 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นเงิน 
จ านวนทัง้สิน้ 1,280 ล้านบาท โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่  11 พฤษภาคม  2560 โดย
จะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
- เห็นด้วย 1,151,302,639 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายให้  ดร.ศิริ  การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ต้องให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 หรือจ านวน
ที่ใกล้ที่สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 โดยในปีนีก้รรมการท่ีออกจากต าแหนง่มี 4 ทา่น คือ 
 

1) นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) รศ. ด ารงค์  ทวีแสงสกลุไทย  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3) นายประพนัธ์  อศัวอารี  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4) นางประไพวรรณ  ลมิทรง   กรรมการ 

 
เพื่อเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี บริษัทได้ประกาศบนเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุ คคล เพื่อรับการ

พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคล ใด
เพื่อรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  ดงันัน้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้ด าเนินการ สรรหา และเห็นวา่
กรรมการทัง้ 4 ทา่น เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ และมีประสบการณ์ รวมทัง้ผลการ ปฏิบตัิงานในต าแหนง่กรรมการ และกรรมการชดุ
ยอ่ยของบริษัทในระยะที่ผา่นมามีผลการปฏิบตัิงานท่ีดี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้
กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 4 ทา่น คือ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (10/17) 
 

1) นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) รศ. ด ารงค์  ทวีแสงสกลุไทย  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3) นายประพนัธ์  อศัวอารี  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
       ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4) นางประไพวรรณ  ลมิทรง   กรรมการ 

 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่สบืตอ่อีกวาระหนึง่   

 
ประธานฯ ชีแ้จงที่ประชมุวา่ ส าหรับวาระการแตง่ตัง้กรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
และงดออกเสยีง  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดงันี ้

 
อาสาพิทกัษ์สทิธ์ิ ผู้ ถือหุ้น 
(คณุจิตต์ สาวิตต์กลุ) 
 
 
 
 
ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน  
(ดร. ศิริ การเจริญดี) 

 
ให้ข้อสงัเกตแก่ผู้ ถือหุ้นวา่ คณุประพนัธ์ อศัวอารี ซึง่ได้รับการเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนให้เข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ
บริษัทฯ สบืตอ่อีกหนึง่วาระนัน้ มีสถิติการเขาร่วมประชมุในปี 2559 ไมถ่ึงร้อยละ 50 
จึงได้ท าการสอบถามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนวา่มีการ
พิจารณาถึงประเด็นนีอ้ยา่งไร 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบตัิงานทัง้

ในระหวา่งการประชมุและนอกเวลาการประชมุ โดยคณุประพนัธ์ อศัวอารี มีภารกิจ

ต้อง เดินทาง ไปตา่งประ เทศบอ่ยครัง้ จึงท าให้ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ ได้  แต่

อยา่งไรก็ตาม คณุประพนัธ์ จะมีการให้ความเห็นตอ่วาระการประชมุตา่งๆ ให้กบัผู้

ที่เก่ียวข้องลว่งหน้าอยูเ่สมอ ซึง่ถือวา่ไมไ่ด้ละเลยในการปฏิบตัิหน้าที่แตอ่ยา่งใด อีก

ทัง้ในฐานะ ประธานคณะ กรรมการบริหารความเสีย่ง ก็มี ผลงานท่ีเป็นไปตาม

แผนงาน ไมม่ีข้อบกพร่อง ใดๆ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีความเห็น เพื่อเสนอให้ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพื่อ ให้เข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทฯ  สบืตอ่อีก

หนึง่วาระ 

จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติแตง่ตัง้กรรมการ 
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    สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (11/17) 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 
นายสนุทร  อรุณานนท์ชยั กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,077,129,829 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.1189 
- ไมเ่ห็นด้วย 9,574,964 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.8811 
- งดออกเสยีง 126,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 

รศ. ด ารงค์  ทวีแสงสกลุไทย กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,071,515,185 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.5478 
- ไมเ่ห็นด้วย 4,867,767 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4522 
- งดออกเสยีง 81,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 

นายประพนัธ์  อศัวอารี กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
- เห็นด้วย 864,667,737 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 79.5803 
- ไมเ่ห็นด้วย 221,867,556 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 20.4197 
- งดออกเสยีง 149,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติแตง่ตัง้ 

นางประไพวรรณ  ลมิทรง กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,086,089,446 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9359  
- ไมเ่ห็นด้วย 696,540 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0641  
- งดออกเสยีง 81,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
ประธานฯ มอบหมายให้  ดร.ศิริ  การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 

เพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แถลงวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั มาตรา 90 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม
กบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท  ส าหรับปี 2560  
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (12/17) 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเ่กิน 16,700,000 บาท (สบิหกล้านเจ็ดแสนบาท) ซึง่เทา่กบัปีที่ผา่นมา  

   
โดยให้รายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัองค์ประกอบคา่ต อบแทน

กรรมการ ซึง่ประกอบด้วย คา่เบีย้ประชมุกรรมการ และคา่บ าเหน็จ ทัง้นีก้รรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทจะไมไ่ด้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีค าถาม จึงเสนอท่ีประชมุ
พิจารณาและลงมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

  

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงมากกวา่  2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีมติอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ภายในวงเงินไมเ่กิน 16.70 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,151,273,839 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9975  
- ไมเ่ห็นด้วย 6,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0005  
- งดออกเสยีง 22,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0020  

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสนุทร อรุณานนท์ชยั ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลง วา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบในธุรกิจประกนัชีวิต ความช า นาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบญัชี และเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จากเดิม คือ บริษัท ส านกังาน   อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั ซึง่ จะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2560 ซึง่
ประกอบด้วย  BLA Insurance Broker Co.,LTD และ Bangkok Life Assurance (Cambodia) PLC. โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี
ดงัตอ่ไปนี ้

 
รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ได้รับการแต่งตัง้เป็นปีที่ 

1. นายชวาลา  เทยีนประเสริฐกิจ 4301 
3427 
3356 
6638 

1 
1 
1 
1 

2. นายเพ่ิมศกัดิ ์ วงศ์พชัรปกรณ์           
3. ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ         
4. ดร.สวุจัชยั  เมฆะอ านวยชยั       
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (13/17) 
 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทได้ และ

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัทท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน อนึง่ ผู้ สอบบญัชีไมม่ีความสมัพนัธ์
หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
โดยก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นเงิน 1,800,000 บาท (หนึง่ล้านแปดแสนบาท ) ซึง่ลดลงร้อยละ 25 จากจ านวน
คา่ตอบแทนที่ได้รับอนมุตัิในปี 2559 
 

ทัง้นีไ้ด้น าเสนอรายละเอียดคา่ตอบแทนอื่นๆ ซึง่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั  ได้รับจากบริษัท เพื่อ
เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาอนมุตัิด้วย 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดงันี ้
 

ผู้ ถือหุ้น 
(Mr. Basant Kumar Dugar) 
 
 
 
 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(คณุสนุทร อรุณานนท์ชยั)  
 
 
 
 
 
 
อาสาพิทกัษ์สทิธ์ิ  
(คณุจิตต์ สาวิตต์กลุ)  
 
เลขานกุารบริษัท  
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 

ขอรายละเอียดในการพิจารณาเปลีย่นผู้ตรวจสอบบญัชีเป็นบริษัท ดีล้อยท์  ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั และสอบถามวา่บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชย
ยศ ท่ีปรึกษา จ ากดัมีความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ที่ประเทศ
กมัพชูาด้วยหรือไม ่รวมทัง้ประเทศอื่นในอาเซียน ถ้าบริษัทจะมีการขยายธุรกิจไป
ยงัประเทศอื่น และบริษัทมีแผนการท่ีจะขยายธุรกิจไปท่ีประเทศอื่นๆ  ใน AEC อีก
หรือไม ่
 
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการคดัเลอืกบริษัทตรวจสอบบญัชี จากบริษัท
ตรวจสอบบญัชีชัน้น า ของประเทศไทย  โดยเปรียบเทียบใน 4 ด้านด้วยกนั คือ 
ด้านการด าเนินงาน ด้านประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ด้านผู้ช านาญการ และ
ด้านคา่ใช้จ่าย  ซึ่งจากการพิจารณา เห็นวา่บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ี
ปรึกษา จ ากดั มีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเช่ียวชาญ และมีผู้ช านาญการ
ในด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัร่วมด้วย รวมทัง้คา่ตรวจสอบบญัชีที่เสนอมานัน้มี
ความเหมาะสม  
 
มีข้อสงัเกตในเร่ือง การค านวณอตัราการเปลีย่น แปลงคา่บริการการตรวจสอบ
บญัชี ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในหน้าที่ 9 มีความผิดพลาด 
 
กลา่วขอบคณุ และจะระมดัระวงัให้มากขึน้ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (14/17) 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติอนมุตั ิ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั โดยมีรายช่ือ ดงัตอ่ไปนี ้
 
  (1) นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4301 และ/หรือ 

(2) นายเพ่ิมศกัดิ์  วงศ์พชัรปกรณ์           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3427 และ/หรือ 
(3) ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3356 และ/หรือ 
(4) ดร.สวุจัชยั  เมฆะอ านวยชยั        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6638  

 
โดยให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนใดคนหนึง่ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทได้ 
และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ี
ปรึกษา จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน และมีมติอนมุติคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นเงิน 1,800,000 
บาท (หนึง่ล้านแปดแสนบาท ) ซึง่ลดลงร้อยละ 25 จากจ านวนคา่ตอบแทนที่ได้รับอนมุตัิในปี 2559 ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้

- เห็นด้วย 1,149,876,239 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไมเ่ห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
- งดออกเสยีง 1,426,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ซึง่มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอแนะเร่ือง
ตา่งๆ ดงันี ้

 
อาสาพิทกัษ์สทิธ์ิ  
(คณุจิตต์ สาวิตต์กลุ)  
 

เสนอให้เพิ่มรายละเอียดแผนธุรกิจประจ าปี 2560 – 2562 ในค าอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) 

ประธานท่ีประชมุ  
(คณุพจณี คงคาลยั)  
 

ที่ประชมุรับทราบและจะน าไปพิจารณา 

ผู้ ถือหุ้น  
(คณุนิรุตติ์ เจริญสขุ) 

สอบถามเก่ียวกบัทิศทางดอกเบีย้ในอนาคต 
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เลขานกุารบริษัท  
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 
 
 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (15/17) 
 

การคาดการณ์การเคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้ใน อนาคตเป็นเร่ืองยาก และมี
ความไมแ่นน่อนสงู ซึง่คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายการลงทนุท่ีจะไมเ่น้น
การเก็งก าไรจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในอนาคต อยา่งไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากพฒันาการของตลาดเงินตลาดทนุรวมทัง้ภาวะแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกในปัจจบุนัเช่ือวา่ ในระยะยาวอตัราดอกเบีย้ตราสารหนีม้ีแนวโน้ม
ปรับตวัเพิ่มขึน้  

 
ผู้ ถือหุ้น (คณุนิรุตติ์ เจริญสขุ) 
 

 
สอบถามเก่ียวกบัผลกระทบของ Thailand Future Fund วา่จะมีตอ่บ ริษัท
หรือไม ่ เนื่องจากมีแนวโน้มวา่จะให้ผลตอบแทนสงูถึง 7% - 8% และอาจเป็น
ทางเลอืกใหมข่องนกัลงทนุ 

 
เลขานกุารบริษัท  
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 

Thailand Future Fund ยงัมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัสนิทรัพย์ที่จะถกูรวมเข้า
ไปอยูใ่นกองทนุ ท าให้อตัราผลตอบแทนยงัมีความไมแ่นน่อน อยา่งไรก็ตามการ
ออก Thailand Future Fund นา่จะช่วยเพิ่มทางเลอืกใหมใ่นการลงทนุให้แก่
บริษัท 
 

กรรมการผู้จดัการใหญ่  
(คณุวิพล วรเสาหฤท) 
 

มีความเห็นวา่ Thailand Future Fund อาจดงึความสนใจของลกูค้าบริษัทไป
สว่นหนึง่ แต่คิดวา่ไมน่า่จะมีผลกระทบมาก เนื่องจา กบริษัทมุง่ เน้นในการขาย
สนิค้าที่ ให้ความคุ้มครอง มากกวา่ที่จะเป็นผลติภณัฑ์เพื่อการลงทนุหรือออม
ทรัพย์ ซึง่สว่นท่ีจะได้รับผลกระทบมากหนอ่ย นา่จะเป็นในสว่นของกองทนุ 
 

ผู้ รับมอบฉนัทะ  
คณุคมศกัดิ์ ศิลปวิโรจน์  
(จากคณุรุ่งอรุณ ศรีอรุโนภาส) 
 

สอบถามถึงตารางมรณะใหมว่่ าจะมีผลบงัคบัใช้เมื่อใด และจะมีผลกระทบกบั
กรมธรรม์ที่มีอยูอ่ยา่งไร รวมทัง้ผลกระทบตอ่เบีย้ประกนั และส ารองประกนัชีวิต
ของบริษัท 

กรรมการผู้จดัการใหญ่  
(คณุวิพล วรเสาหฤท) 

คาดการณ์วา่ตารางมรณะใหมจ่ะมีผลบงัคบัใช้ในคร่ึงปีหลงัของปี 2560 โดยจะ
มีผลตอ่การก าหนดอตัราเ บีย้ประกนัของกรมธรรม์ที่จะออกขายใหม ่แตไ่มม่ี
ผลกระทบตอ่กรมธรรม์ที่ท าการขายไปแล้ว 
 

ผู้ ถือหุ้น  
(คณุบญุศิริ อธิมติชยักลุ) 

สอบถามถึงหลกัเกณฑ์ในการก าหนดวา่ผลติภณัฑ์ใดจะสามารถช าระเบีย้
ประกนัผา่นทางบตัรเครดิตได้ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (16/17) 
 

กรรมการผู้จดัการใหญ่  
(คณุวิพล วรเสาหฤท) 
 

การช าระคา่เบีย้ประกนัผา่นทางบตัรเครดิตนัน้ จะมีคา่ธรรมเนียม เกิดขึน้ ซึง่จะ
ไปเพิ่มต้นทนุของผลติภณัฑ์ โดยการพิจารณาจึงขึน้อยูก่บัต้นทนุของสนิค้าด้วย  
อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการอ านวยความสะดวกให้กบั
ลกูค้า จึงมีแผนการที่ จะปรับปรุงให้มีผลติภณัฑ์ที่ลกูค้าสามารถช าระเบีย้
ประกนัผา่นทางบตัรเครดิตได้ให้ครอบคลมุยิ่งขึน้ 
 

ผู้ ถือหุ้น  
(คณุบญุศิริ อธิมติชยักลุ) 
 

ขอให้ชีแ้จงเก่ียวกบัการนบัคะแนนตามมติที่ประชมุ ซึง่เห็นวา่ในบางมติจ านวน
ผู้ออกเสยีงจะเทา่กบั จ านวนผู้ที่เห็นด้วยกบัจ านวนผู้ที่ไมเ่ห็นด้วย ในขณะท่ีบาง
มติจ านวนผู้ออกเสยีงจะเทา่กบั จ านวนผู้ที่เห็นด้วย รวมกบัจ านวนผู้ที่ไมเ่ห็น
ด้วยและจ านวนผู้ที่งดออกเสยีง 
 

เลขานกุารบริษัท  
(คณุเสนาะ ธรรมพิพฒันกลุ) 
 

เนื่องจากการนบัคะแนนบางวาระนัน้ มติอนมุตัิต้องการคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ในขณะท่ีบางวาระ มติ
อนมุตัินัน้ต้องเป็นคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ที่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ซึง่ท าให้คะแนนของผู้ที่งดออกเสยีงจะไมไ่ด้ถกูนบัรวม 
 

อาสาพิทกัษ์สทิธ์ิ  
(คณุจิตต์ สาวิตต์กลุ) 
 

ขอเสนอให้มีการแสดงตวัเลขของบตัรเสยีส าหรับการประชมุในครัง้ตอ่ไป  
 

ประธานท่ีประชมุ  
(คณุพจณี คงคาลยั) 
 

ทางบริษัทจะน าไปพิจารณาและปรับใช้ในการประชมุครัง้ถดัไป 
 

ผู้ ถือหุ้น  
(คณุอนนัต์ พนัธ์พิพฒัไพบลูย์) 
 

ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการยกระดบัศกัยภาพบคุลากร  พร้อมทัง้
ความเห็นในการเพิ่มตวัแทนที่ได้ใบอนญุาตหลกัสตูรการวางแผนการเงิน (CFP) 
ซึง่จะช่วยในเร่ืองการเพิ่มยอดขาย โดยเห็นได้วา่ในอตุสาหกรรมก็มุง่เน้นในการ
เพิ่มบคุคลากรแทนที่ได้ใบอนญุาตหลกัสตูรการวางแผนการเงิน (CFP) เช่นกนั 
 
ขอเสนอแนะในเร่ืองการให้ความสะดวกในการช าระเงินของลกูค้าที่ซือ้กอ งทนุ
ผา่นท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทวา่ลกูค้าไมส่ามารถที่จะช าระผา่นบตัร
เครดิตได้ ซึง่ตา่งจากการซือ้โดยตรงกบัธนาคารซึง่ช าระด้วยบตัรเครดิตได้ ทาง
บริษัทมีความเห็นเร่ืองนีอ้ยา่งไร 
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กรรมการผู้จดัการใหญ่  
(คณุวิพล วรเสาหฤท) 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 (17/17) 
 

การยกระดบัศกัยภาพบคุลากรตามแผนการนัน้ ไมไ่ด้เน้นเพียงตวัแทน แตร่วม
ไปถึงพนกังานทกุคนในบริษัทที่เป็นสว่นสนบัสนนุขององค์กร ในขณะท่ีเก่ียวกบั
Financial Advisor (FA) ซึง่มีใบอนญุาต CFP หรือ Single license อยูแ่ล้ว
มากกวา่ 1,000 คน และมีแผนการที่จะเพิ่มจ านวนให้มากขึน้ทัง้จากการพฒันา
และผลกัดนัตวัแทนที่มีอยูใ่ห้ท าการสอบใบอนญุาต พร้อมทัง้ การรับบคุลากร
ใหมใ่ห้เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินกบับริษัท 
 
บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า จึงมีแผนการ
ที่จะปรับปรุงให้มีผลติภณัฑ์ที่ลกูค้าสามารถช าระเบีย้ประกนัผา่นท างบตัร
เครดิตให้มากยิ่งขึน้ 
 

ประธานท่ีประชมุ  
(คณุพจณี คงคาลยั) 
 

ทางบริษัทเน้นท่ีจะพฒันาตวัแทนให้เป็นผู้น าเสนอผลติภณัฑ์ที่มีความรู้ อยา่ง
ถกูต้องและลกึซึง้  เพื่อท่ีจะสามารถผลกัดนัให้คนไทยเห็นความส าคญัของการ
ท าประกนัชีวิตให้มากขึน้ 

 
 ก่อนปิดการประชมุ ประธานฯ แจ้งที่ประชมุวา่ ระหวา่งการประชมุมีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้โดยมี

จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองเพิ่มขึน้เป็น  116 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 634 ราย รวมทัง้หมดเพิ่มขึน้เป็น  750 ราย นบั
จ านวนหุ้นทัง้หมด 1,151,337,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4573 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
 

ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นให้ที่ประชมุพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ  

 
ปิดการประชุมเวลา 11.15 น. 
 

                    
         (นางสาวพจณี  คงคาลัย)                                      (นายเสนาะ  ธรรมพิพัฒนกุล) 
        ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม                                               เลขานุการบริษัท 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (1/12) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวิตรี รมยะรูป                                                    
อายุ:  57 ปี                                                                                       

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้:  กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  19 ปี 
 

การศึกษา  
ปริญญาโท   MBA (Finance) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
ปริญญาตรี   Economics, Barnard College, Columbia University, USA  
หลกัสตูร   ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 17/2556 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 176/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
   

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ค. 2560 – ปัจจบุนั:  กรรมการลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2546 - ปัจจบุนั:   กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2542 - ปัจจบุนั:   กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ (6 บริษัท)   
2551 - ปัจจบุนั:   กรรมการผู้จดัการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีนา่ จ ากดั 
2543 - ปัจจบุนั:   กรรมการผู้จดัการ บริษัท สขุมุวิท ซิตี ้จ ากดั 
2552 - ปัจจบุนั:   กรรมการ บริษัท ซิตีเ้รียลตี ้จ ากดั 
2552 - ปัจจบุนั:   กรรมการ บริษัท เอเซีย อินดสัเตรียลพาร์ค จ ากดั 
2548 - ปัจจบุนั:  กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิง้ จ ากดั 
2542 - ปัจจบุนั:   กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจ จ ากดั 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   คณะกรรมการบริษัท    8/8 
      คณะกรรมการบริหาร               13/13 
      คณะกรรมการลงทนุ*   8/12 
 
*ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการลงทนุในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (2/12) 
      
การถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ีการถือหุ้นทางตรง 
 
    การถือหุ้นทางอ้อม 233,240 หุ้น (ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2560) 

คิดเป็นร้อยละ 0.0137 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
จ านวนหุ้นไมม่ีการเปลีย่นแปลงจากวนัท่ี 30 สงิหาคม 2559  

 
ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ

การมีความสมัพนัธ์เป็นญาติกบักรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - มี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (3/12) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายยูอิชิ ฮอนด้า   
อายุ: 47 ปี  

สัญชาต:ิ  ญ่ีปุ่ น  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมการ   
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 3 ปี  
 

การศึกษา  
ปริญญาตรี   คณะพาณิชยศาสตร์ Doshisha University, ญ่ีปุ่ น 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 - ปัจจบุนั:   กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั:  กรรมการ/ กรรมการบริหารความสีย่ง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2558 - 2559:   CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.   
2552 – 2558:   Deputy General Manager, International Business, Nissay Asset Management Corporation 
2545 – 2546:   Manager, China Dept., Tokyo, Nippon Life Insurance Compay 
2541 – 2545:  Corporate Sales Planning & Product Development Office, To Nippon Life Insurance Compay 
2539 – 2541:  Metro Politan Area Headquarter, Tokyo, Nippon Life Insurance Compay 
2537 - 2539:   เร่ิมงานกบั Nippon Life Insurance Company, Kishiwada Branch 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   คณะกรรมการบริษัท    8/8 
      คณะกรรมการบริหาร   13/13 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  4/4 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 3/3 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  3/3 

 

การถอืหุ้นในบริษัท   ไมม่ีทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (4/12) 
 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธ์เป็นญาติกบักรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (5/12) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายวิพล วรเสาหฤท 
อายุ:   52 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  ได้รับการแตง่ตัง้วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 
 

การศึกษา  
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554 
หลกัสตูร    Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 14/2554 
หลกัสตูร   วิทยาการประกนัภยัระดบัสงู สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู รุ่น 2/2555 
หลกัสตูร   ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่น 17/2556 
หลกัสตูร   ผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 9/2559 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2560 – ปัจจบุนั:   กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการลงทนุ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง/ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
     บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2560:    รองผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสงูสดุ ลกูค้าธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม  
                      ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2556:   กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ  
2560 – ปัจจบุนั:  กรรมการบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั:  กรรมการ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. 
2560 – ปัจจบุนั:  กรรมการสมาคมประกนัชีวิตไทย 
2549 – 2554: General Sales Director บริษัท บีพี คาสตรอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
2538 – 2549:  General Sales Director บริษัท ยนูิลเีวอร์ เทรดดิง้ จ ากดั 
2538 – 2538:   Brand Manager บริษัท แมสมาร์เกตติง้ จ ากดั 
2529 – 2533:   Film Services Manager, Performa (Thailand) Co.,Ltd. 
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 สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (6/12) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   คณะกรรมการบริษัท    7/8 
      คณะกรรมการบริหาร   11/13 

คณะกรรมการลงทนุ   10/12 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  4/4 

    
การถอืหุ้นในบริษัท   ไมม่ีทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธ์เป็นญาติกบักรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - เป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ        - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (7/12) 
 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวชลลดา โสภณพนิช                                                                                                           
อายุ:   37 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  ได้รับการแตง่ตัง้ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 
  

การศึกษา  
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ Stanford University สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์ University of Cambridge องักฤษ 
หลกัสตูร    Chartered Financial Analyst (CFA),  
    Association of Investment Management and Research, USA 
 

ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2560 – ปัจจบุนั:   กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั:   ผู้อ านวยการ ฝ่ายลงทนุตราสารทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ  
2553 - 2553:  ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยทุธ์องค์กร บริษัท กรีนสปอต จ ากดั 
2552 - 2552:   ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านโครงการและแผนงาน ส านกันายกรัฐมนตรี            
2549 - 2551:   ที่ปรึกษาด้านกลยทุธ์ The Boston Consulting Group  
2545 – 2547: เศรษฐกร ส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

กระทรวงการคลงั 
 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 
 

การถอืหุ้นในบริษัท   การถือหุ้นทางตรง 110,000 หุ้น (ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2560) 
คิดเป็นร้อยละ 0.0064 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
 

ไมม่ีการถือหุ้นทางอ้อม 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (8/12) 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธ์เป็นญาติกบักรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - มี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า   - เป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (9/12) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายโคจิ อิชิบะ 
อายุ: 48 ปี  

สัญชาต:ิ  ญ่ีปุ่ น  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมการ  (หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 
4) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการครัง้แรก 
 

การศึกษา  
ปริญญาตรี  คณะกฎหมาย Doshisha University, 1993, ญ่ีปุ่ น   
 

ประสบการณ์ท างาน 
เมษายน 2558   General Manager, Nippon Life Insurance Company, International Planning & Operations Dept. 
กรกฎาคม 2554  Seconded to Reliance Life Insurance Company LTD. (India) 
เมษายน 2549 Deputy General Manager, Nippon Life Insurance Company, International Planning & 

Operations Dept. 
เมษายน 2544  Seconded to Bangkok Life Assurance Ltd.(Thailand) 
เมษายน 2542  Manager, International Insurance Office 
เมษายน 2541  Manager, Asia Department 
เมษายน 2539  Tokyo Metropolitan Area Marketing Dept. 
เมษายน 2536  Joined Nippon Life Insurance Company, Umeda Work-Site Marketing Branch (Osaka) 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 

- ไมม่ี - 
 

การถอืหุ้นในบริษัท   ไมม่ีทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (10/12) 

 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธ์เป็นญาติกบักรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ        - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (11/12) 
 

 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ – นามสกุล:  นายเวทศิ อัศวมังคละ 
อายุ:   49 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตัง้: กรรมการ  (หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ:  ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการครัง้แรก 
 

การศึกษา  
ปริญญาโท  Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สหรัฐอเมริกา 
หลกัสตูร    เนติบณัฑิต เนติบณัฑิตยสภา 
ปริญญาตรี   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสตูร    Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559) 
หลกัสตูร    The Asian Financial Leaders Program (AFLP) (2560) 
หลกัสตูร   Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University (2559-2560) 
หลกัสตูร   กลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนษุย์และองค์การสูก่ารแขง่ขนั VUCA World 2.0 (2559) 
หลกัสตูร   Transformative Leadership Coach (2559) 
หลกัสตูร PMAT 50th Anniversary International Conference on Building People Capability for 

Organization Sustainability (2559) 
หลกัสตูร   Directors Certification Program (DCP) รุ่น 90/2550 
หลกัสตูร   TLCA Executive Development Program 2016 (2559) 
หลกัสตูร   TMA- INSEAD Certificate Program – Becoming a Strategic Global Leader 2016 (2559) 
หลกัสตูร   Leadership Energy Summit Asia 2016 – Thailand (LESA) (2559) 
หลกัสตูร   ความรู้พืน้ฐานส าหรับคณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (2550) 
หลกัสตูร   Employee Retention Program (2555) 
หลกัสตูร   AML/CFT Forum เจ้าหน้าที่บริหารระดบัสงู (2556) 
หลกัสตูร   ผู้น าการเปลีย่นแปลงและทนุองค์กรเพื่อธุรกิจยัง่ยืน (2559) 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 (12/12) 
 
ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2537 – ปัจจบุนั:   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจบุนั:   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สายทรัพยากรบคุคล 
   Executive Vice President, ผู้จดัการสายทรัพยากรบคุคล 
   Senior Vice President, ผู้จดัการสายทรัพยากรบคุคล 
   Senior Vice President, ผู้บริหารแรงงานสมัพนัธ์ สายทรัพยากรบคุคล 
   Senior Vice President, ปฏิบตัิการทรัพยากรบคุคล สายทรัพยากรบคุคล 
2541 – 2552:   Senior Vice President, วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จดัการใหญ่ 
   Vice President, วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จดัการใหญ่ 
   Assistant Vice President, ผู้ เช่ียวชาญ วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จดัการใหญ่  
2534 – 2537:   บริษัทปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน), นิติกร ส านกังานกฎหมาย  
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 

- ไมม่ี - 
    
การถอืหุ้นในบริษัท   ไมม่ีทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธ์เป็นญาติกบักรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฏหมาย)        - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ        - ไมเ่ป็น - 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 4 (1/2) 
       

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
 
หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ 
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ท าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบคุคลผู้ ท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ทรงคณุวติุซึง่มีประสบการณ์จาก
หลากหลายธุรกิจ มีคณุธรรมและจริยะธรรม มีทศันคติท่ีดีตอ่อ งค์กร มีวฒิุภาวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอทิุศเวลาให้กบังานของบริษทอย่าง
เพียงพอ 
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการบริษั ท แตง่ตัง้ให้กรรมการจ านวนหนึ่ง เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ  โดยมีสดัสว่น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
และมี 1 ท่านท่ีมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบญัชี และ/หรือการเงินเป็นอย่างดีและเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้ให้กรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าท่ี ในการบริหารกิจกา รของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนดให้กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแตง่ตัง้พนกังานต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน 1 คน ท าหน้าท่ี
เลขานกุารของคณะกรรมการบริหาร 
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้ให้กรรมการจ า นวนหนึ่งและผู้บริหารระดบัสงู เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และแตง่ตัง้ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบดแูล
งานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานกุาร เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและหลกัเกณฑ์ด้านการ
บริหารความเสี่ยงตามท่ีบริษัทและหน่วยงานก ากบัดแูลของภาครัฐก าหนด  
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้ให้กรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคา่ตอบแทน โดยแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
กรรมการสรรหาและพิจาณาคา่ตอบแทน  เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุ คคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง  และพิจารณาหลกัเกณฑ์
และรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูท่ีสงูกวา่ หรือเทียบเท่ารองผู้จดัการใหญ่  คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหา
เพื่อเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั และ/หรือ น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุติัแตง่ตัง้ตามแตก่รณี ตามข้อบงัคบับริษัท 
การสรรหาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้ให้กรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัดแูลกิจการให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเช่ือมัน่และความ
มัน่ใจแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้สอดคล้องกบัแนวทางของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
การสรรหาคณะกรรมการการลงทนุ 
คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้ให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เป็นคณะกรรมการการลงทนุ ไมน้่อยกวา่สามคน  ผู้ซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปีเก่ียวกบัการบริหารการลงทนุ การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ เพื่อท าหน้าท่ี ดแูลรับผิดชอบ
การลงทนุของบริษัท โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองการลงทนุประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกนัชีวิต พ.ศ.2556 
การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการ บริษัท แตง่ตัง้ให้กรรมการจ านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อหารือและก าหนดแนวทาง ขัน้ตอน วิธีการ 
รวมถึงเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบติังานมีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม และสามารถยึดเป็นแนวปฏิบติัได้อย่างสม ่าเสมอใน
อนาคต 
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นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทได้ก าหนดนิยาม "กรรมการอิสระ "  ให้สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตามประกาศคณะกรรม การก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ . 4/2552 เร่ือง การขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ดงันี ้
1.  มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน   
2.  กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(1)   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

 (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นก รรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือ  ผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(3)  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บดิามารดา  คู่สมรส     
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร  ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4)   ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั  ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชา ชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั  ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(7)   ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึ ้ นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8)   ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี
มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(9)   ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
 

ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่น
ท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ข้อ 22. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็นบคุคลสญัชาติไทย 
ข้อ 23. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

23.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือ  คราวละหลาย

คนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแต่ละครัง้ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ท่ีมีอยู่ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

23.3       การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผู้ เป็นประธาน      
ท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 24. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสดัส่วนหนึง่ในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ใ ห้จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลงัต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่ได้ 
ข้อ 25. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

25.1 ตาย 
25.2 ลาออก 
25.3 ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535   
25.4 ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 28 
25.5 ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วั นท่ีใบลาออกไปถงึบริษัท  กรรมการซึง่
ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบยีนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 27. ภายใต้ข้อบงัคบั ข้อ 28 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บคุคล ซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชมุ
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู่ 

บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึง่ จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ี
ตนแทน 
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ข้อ 28. ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้  
รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการ ซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 31. ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนกรร มการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์
ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิห น้าท่ีได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการ
คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 
 กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 32.   ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจเรียกประชมุ หรือสัง่ให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมกา รได้ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนการประชมุ  เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
  ให้คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นกรรมการผู้จดัการ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

คณะกรรม การอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึง่แทน
คณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุ คคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดี ยวกนั และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า  หากมีส่วนได้เสียในสญัญาท่ีท ากบับริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้ นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงใ น
บริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ ส านกังานสาขา  หรือจงัหวดั
ใกล้เคียง 

ข้อ 37.  คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึง่ตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอ า นาจหน้าท่ีควบคมุดแูล
กิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผู้จดัการเป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

  ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่หรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมี
หน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย 

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการก าหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมการบริหารผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ       
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ข้อ 38.   ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชมุ
หรือไม่สามารถ ปฏิบตัิ หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกร รมการบริหารเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีท่ีไม่มีรองประธาน
กรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถ ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการซึง่มาประชมุ
คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

  ในการประชมุคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าท่ีดงัท่ีก าหนดไว้ จะต้องประกอบด้วย
กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของคณะกรรมการบริหารทัง้หมด จงึถือว่าครบเป็นองค์ประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการออกเสียงไม่
น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนเสียงท่ีเป็นองค์ประชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ กรรมการหนึง่คนมีเสียงหนึง่เสียง  ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

  กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
ข้อ 39.   คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึง่ ให้เป็นค ณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีจ านวน คณุสมบตัิ หน้าท่ีความ

รับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   
  กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับค่าตอบแท นและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการก าหนด แต่ทัง้นีไ้ม่

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบงัคบันีใ้นฐานะ
กรรมการ 

ข้อ 40.   ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีประ ธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการออก
เสียงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนเสียงท่ีเป็นองค์ประชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ กรรมการหนึง่คนมีเสียงหนึง่เสียง ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด  

ข้อ 41. ให้คณะกรรมการมีอ านาจจดัตัง้ส านกังานสาขา หรือเลิกส านกังานสาขาของบริษัทได้ 
ข้อ 42. อ านาจกรรมการท่ีจะท านิติกรรมผกูพนับริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกนั 
ข้อ 43. คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงลายมือชื่อผกูพนับริษัท และ /หรือการ

ท านิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทัง้ก าหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผกูพนับริษัทของกรรมการดงักล่าวได้ 
ข้อ 44. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามท่ี

ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะพิจารณา  ซึง่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นห ลักเกณฑ์  และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  และนอกจากนัน้อาจให้ได้รั บเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่างๆ 
ตามระเบยีบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอั นท่ีจะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท       
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หมวดที่ 5  การประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน  4 (สี)่ เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัท การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั  เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบั
จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย ได้ทัง้หมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึง่หุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกปร ะชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่าวด้วยในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการ ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่) เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือ
จากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 46. ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการประชมุ  และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) 
วนัก่อนวนัประชมุ  และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 (สาม) 
วนั 

ข้อ 47. ในการประชมุผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี  มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน  หรือไม่น้อย
กว่ากึง่หนึง่ของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมดและจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามขอ งจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชมุ
ไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบั
ไป  ถ้าการป ระชมุผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการประชมุเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ ร้องขอให้นดัประชมุใหม่และให้ส่งหนงัสือนดั
ประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ  48. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 
ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึง่มีหนึง่เสียง 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและท่ีประชมุลงมติให้ ลงคะแนน
เสียงลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุก าหนด 

ข้อ 49. มติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสียงเท่ากนั  

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
49.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท    
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(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริ ษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้
บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภ าพเป็นหุ้นสามญัได้ การออกหุ้นบริุมสิทธิ  หรือหุ้น

บริุมสิ ทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ การออกหลกัทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบญัญัติของกฎหมายว่าด้ วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุ้นทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 
ข้อ 50. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

50.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
50.2 พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
50.3 พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
50.4 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
50.5 เลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
50.6 กิจการอื่นๆ 
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 
และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.  การมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณามอบฉั นทะให้บคุคลอื่นหรือจะมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริษัทได้จดัสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบข. หรือแบบ ค. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ (สิง่ที่สง่มาด้วย 8)  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก . หรือแบบ ข . หรือ แบบ  ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได้  ส าหรับผู้ ถือหุ้นนอกจากนัน้
สามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ โดยบริษัทได้จดัสง่หนงัสอืหนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้หรือสามารถ Download ได้ที่ Website : www.bangkoklife.com  

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
1.1 ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน    

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
1.2 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 
1.3 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ

จะเข้าประชมุ 
1.4 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ผู้มอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยระบช่ืุอและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ คือ  
 

     ดร. ศิริ  การเจริญดี 
     บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
     23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนน พระราม 9 
     เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

 

ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะและลงลายมือช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ  ใสซ่องบริการ ไปรษณีย์
ธุรกิจ ตอบรับ และปิดผนกึสง่ทางไปรษณีย์ โดยไมต้่องผนกึตราไปรษณีอากรมายงั 
 

เลขานุการบริษัท  
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว  ถนนพระราม 9  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310    

http://www.bangkoklife.com/
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                                                                                 สิง่ที่สง่มาด้วย 6 (2/3)   

ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือน ามามอบตอ่กรรมการ หรือบคุคลที่กรรมการแตง่ตัง้ก่อนเร่ิมการประชมุ       
เพื่อบริษัทจะสามารถด าเนินการตามความประสงค์ของทา่นตอ่ไป 

 

2.  การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทจะเร่ิมตรวจสอบความสมบรูณ์และถกูต้องของเอกสารส าหรับการประชมุ สามญัผู้ ถือหุ้น และเปิดรับลงทะเบียน 

ตัง้แตเ่วลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส านกังานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั  (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 
รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ ที่ได้แนบมาพร้อมนี ้       
(สิง่ที่สง่มาด้วย 9)   
 ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงั

ไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง  กรณีที่มีการเปลีย่นช่ือหรือช่ือสกลุให้
ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  โดยบริษัทจะไมข่อเอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กลา่วมาข้างต้น 
เพื่อเป็นการกีดกนั หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุ 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาด้วย 8) เลอืกแบบใดแบบหนึง่ ซึง่กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและ      

ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
3. เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

1. เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2. ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าประชมุมีอ า นาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาด้วย 8) เลอืกแบบใดแบบหนึง่ ซึง่กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
2. ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง  โดย

ผู้แทนนิติบคุคล  และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3. เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
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3. ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบักบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทย 
หรือซึง่เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ ตัง้อยู่

หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้  ทัง้นี  ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุ คคล ผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

3.2 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาไทยจะต้องจดัท าค าแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

  

3.  การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผล การลงคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ ก่อนเข้าสูว่าระการ
ประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
1.1 การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง  เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดเป็นอยา่ งอื่น ถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนั ให้ประธานมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหาก  
1.2 การออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกเสยีงได้ หรือไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนบางสว่นได้ 
1.3 การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ  ประธานจะสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้ นทา่นใดคดัค้าน หรืองดออก

เสยีง โปรดยกมือขึน้ 
1.4 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้  บริษัทจะน าการออกเสยีงลงคะแนนตามที่  
ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวบรวมไว้ลว่งหน้า  ในขณะที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
2.1 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ และของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่บริษัทบนัทกึไว้ลว่งหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้า ประชมุ 
ที่ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง มาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ที่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2.2 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในวาระเลอืกตั ง้กรรมการจะบนัทกึทัง้คะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออก
เสยีง รวมทัง้แจ้งจ านวนบตัรเสยี (ถ้ามี) 

2.3 ประธาน จะแจ้งให้ที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวมทัง้แจ้งจ านวนบตัรเสยี (ถ้ามี) 
และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ใด 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – นามสกุล:  ดร. ศิริ การเจริญดี 
อายุ:  69 ปี   

สัญชาต:ิ  ไทย  

ต าแหน่งในบริษัท:   ประธานกรรมการ 
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
ประธานกรรมการลงทนุ 
ประธานประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 18 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2542) 
 

การศึกษา  
ปริญญาเอก   Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia 
ปริญญาโท   Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia 
ปริญญาตรี   (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia 
หลกัสตูร   ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 5/2550 
หลกัสตูร    Advanced Management Program, รุ่น ที่ 113/2538 Harvard Business School 
หลกัสตูร    Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 6/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 60/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร    Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 4/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปัจจบุนั:    ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั: ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2556 - 2559:   กรรมการลงทนุ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจบุนั:   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2546 - 2559:   กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2542 - ปัจจบุนั:   กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั:   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั:   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
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2557 - ปัจจบุนั:   กรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจบุนั:   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
2543 - ปัจจบุนั:   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั (มหาชน) 
2543 - 2560:  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2559 – ปัจจบุนั:    ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ทริส เรทติง้ จ ากดั 
2553 - ปัจจบุนั:   อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 
        ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 
2552 - 2557:   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิธนาคารแหง่ประเทศไทย 
2552 - 2557:   กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
2546 - ปัจจบุนั:   คณะกรรมการจดัท าบนัทกึข้อตกลง และประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)  

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2546 - ปัจจบุนั:  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา  

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   คณะกรรมการบริษัท     8/8 
   คณะกรรมการบริหาร    13/13 
   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  3/3 
   คณะกรรมการลงทนุ    12/12 
   คณะประเมินผลการปฏิบตังิาน   1/1 

 

การถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ีทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้ วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
      

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ
การมีความสมัพนัธ์เป็นญาติกบักรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย   - ไมม่ี - 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่นมา  - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท - ไมเ่ป็น - 
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฏหมาย) - ไมเ่ป็น - 
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ        - ไมเ่ป็น - 
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หนังสือมอบฉันทะ 

 
 
 
 
 
การมอบฉันทะ 
 
 หากทา่นผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท โดยข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 7 หรือ แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชมุ และ
ออกเสียงในท่ีประชมุแทน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ใน 3 แบบดงันี ้
 

1. แบบ ก. (เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป) 
2. แบบ ข. (เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั ) 
3. แบบ ค. (เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป) 

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

(1)  ข้าพเจ้า...................................................................... สญัชาติ................................ อยูบ้่านเลขท่ี........................... 
ถนน...................................ต าบล/แขวง…………......อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................... 
  (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................เสยีง  ดงันี ้
  หุ้นสามญั...................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง 
       หุ้นบริุมสทิธิ................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) .......................................................... ................................... อาย ุ....................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต......................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์.......... หรือ 
             (2) ......................................................... ................................... อาย ุ...................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.......................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต.......................... จงัหวดั................. รหสัไปรษณีย์.......... หรือ 
              (3) ................................................................................ ............. อาย ุ..................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.......................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั............... รหสัไปรษณีย์........... หรือ 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการป ระชมุสามญั   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส านกังานใหญ่ บริษัท  กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  
  ลงช่ือ ..........................……...............................ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ..................…………..…..........................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..….......................... ) 
 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีง 

 

อากร
แสตมป์   

 

20 บาท 

 



 

- 53 - 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
(เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั) 

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

(1)  ข้าพเจ้า............................................................................. สญัชาติ............................ อยูบ้่านเลขท่ี........................ 
ถนน...................................ต าบล/แขวง………………......อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย์............. 
  (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม........................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................เสยีง  ดงันี ้
  หุ้นสามญั......................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสยีง 
       หุ้นบริุมสทิธิ...................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ...................................................... ....................................... อาย ุ...................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.......................... 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 
             (2) ................................... ......................................................... อาย ุ...................ปี อยูบ้่านเลขท่ี.......................... 
ถนน.................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 
              (3) ............................................................. ................................ อาย ุ...................ปี อยูบ้่านเลขท่ี......................... 
ถนน.................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............ หรือ 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส านกังานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพงึเลือ่น
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

อากร
แสตมป์   
20 บาท 
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 หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
                 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   ช่ือกรรมการ   นางสาวิตรี รมยะรูป 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมการ   นายยอูิชิ ฮอนด้า 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ   นายวิพล วรเสาหฤท 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ          นางสาวชลลดา โสภณพนิช 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
      ช่ือกรรมการ          นายโคจิ อิชิบะ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
      ช่ือกรรมการ          นายเวทิศ อศัวมงัคละ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง   
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
 
 
\ 
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หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

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

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

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

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

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะต้องพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส านกังานใหญ่  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั  (มหาชน) 
เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย     
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

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

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................    
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
(เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

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

           วนัท่ี ................ เดือน ……....................... พ.ศ. …............. 
(1)  ข้าพเจ้า.............................................................................. สญัชาติ.............................. อยูบ้่านเลขที.่.................. 

ถนน.....................................ต าบล/แขวง……………......อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย์............. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั...........................................................................................  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   กรุงเทพประกนัชีวิต   จ ากดั   (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................เสยีง  ดงันี ้
  หุ้นสามญั........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสยีง 
       หุ้นบริุมสทิธิ.....................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั......................................................เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้     
       (1) ................................. ..................................................... อาย ุ...................ปี อยูบ้่านเลขท่ี................................ 
ถนน.................................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............. หรือ 

      (2) ....................................................................... ............... อาย ุ...................ปี อยูบ้่านเลขท่ี................................. 
ถนน.................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต....................... จงัหวดั.................. รหสัไปรษณีย์............ หรือ 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชมุชัน้ 7 ส านกังานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต  
จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

     หุ้นสามญั.…………………..…..หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้.........................เสยีง 
     หุ้นบริุมสทิธิ ……………..…..…หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้......................... เสยีง 
           รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด ............................................... เสยีง 
 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
                 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   ช่ือกรรมการ   นางสาวิตรี รมยะรูป 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
   ช่ือกรรมการ   นายยอูิชิ ฮอนด้า 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ   นายวิพล วรเสาหฤท 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
      ช่ือกรรมการ          นางสาวชลลดา โสภณพนิช 
       เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง   

   ช่ือกรรมการ   นายโคจิ อิชิบะ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
    ช่ือกรรมการ   นายเวทิศ อศัวมงัคละ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

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

ลงช่ือ ..................…………..…..............................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       ( ..............……………..…............................. ) 
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หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 
หมายเหต ุ

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นเทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงทนุในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 (2)   หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถ

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะต้องพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
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หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส านกังานใหญ่ บริษัท กรุ งเทพประกนัชีวิต จ ากดั  (มหาชน) 
เลขที่ 23/115-121 รอยลัซิตีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย     

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

วาระที่.........................เร่ือง..................................................................................... 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

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

  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................   
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ  ...........................................................................................  
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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