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ที!  BLA 47/2557 

 

       17 พฤศจกิายน 2557 

 

เรื!อง   ขอเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 2/2557 

 

เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 

สิ!งที!สง่มาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 1/2557 

2.  ขอ้บงัคับของบรษัิทเฉพาะที!เกี!ยวกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

3.  เงื!อนไข หลักเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชมุ การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 

4.  รายชื!อกรรมการอสิระที!เป็นผูรั้บมอบฉันทะ  

5.  หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

6.  แผนที!สถานที!จัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 

7.  ซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ 

 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) มมีตใิหเ้รยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 2/2557 ใน 

วนัศกุรท์ ี  12 ธนัวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมช ั�น 7 สํานกังานใหญ ่บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั 

(มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยัลซติี�อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื!อพจิารณา

เรื!องตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี� 

 

วาระที  1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั�งที  1/2557  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บรษัิทไดจั้ดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 1/2557 เมื!อวนัพฤหัสบดทีี! 25 กันยายน 

2557 และไดจั้ดทํารายงานการประชมุเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท โดยมสีําเนารายงานการประชมุปรากฏ

ตามสิ!งที!สง่มาดว้ย 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  การบนัทกึรายงานการประชมุมคีวามถกูตอ้ง เห็นสมควรเสนอที!ประชมุวสิามัญ 

ผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 2/2557 รับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 1/2557 

 
การลงมต:ิ  วาระนี�ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ที!มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที  2 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้เพื อรองรบัการจา่ยปนัผล และรองรบัการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิ

 รวมถงึจดัสรรหุน้ที เหลอืจากการจา่ยปนัผล  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  คณะกรรมการบรษัิท ครั�งที! 6/2557 ไดม้มีตเิสนอที!ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 

2/2557 พิจารณาอนุมัตจัิดสรรหุน้เพื!อรองรับการจ่ายปันผล และรองรับการใชส้ทิธใิบสําคัญแสดงสทิธริวมถงึ

จัดสรรหุน้ที!เหลอืจากการจา่ยปันผล   
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ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที!ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 2/2557 เพื!อพจิารณาอนุมัตลิดจํานวน

หุน้ที!จัดสรรไวร้องรับการใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธลิงจํานวน 40,800 หุน้ และเพิ!มจํานวนหุน้ที!จัดสรรไว ้

รองรับการจ่ายหุน้ปันผลเพิ!มจํานวน 40,800 หุน้ และเพื!อพิจารณาอนุมัตจัิดสรรหุน้ที!เหลอืจากการจัดสรรหุน้    

ปันผล จํานวน 2,775,075 หุน้ โดยแบ่งเป็นเสนอขายหุน้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 

2,775,000 หุน้ ในราคาไม่ตํ!ากวา่ 90% ของราคาปิดในตลาดหลักทรัพยถ์ัวเฉลี!ย 7 วันทําการกอ่นวันเสนอขาย 

และเสนอขายตอ่กองทนุสาํรองเลี�ยงชพีพนักงาน บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) จํานวน 75 หุน้ ใน

ราคาตามมลูคา่ที!ตราไว ้ 

 

การลงมต:ิ  วาระนี�ตอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ที!มาประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีง  

 

ทั �งนี� บรษัิทกําหนดรายชื!อผูถ้อืหุน้ที!มสีทิธเิขา้ร่วมการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 2/2557 ในวนัที! 17 พฤศจกิายน 

2557 และใหร้วบรวมรายชื!อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพัก

การโอนหุน้ในวนัที! 18 พฤศจกิายน 2557   

 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานที!ดังกลา่วขา้งตน้ โดยพรอ้มเพรยีงกัน อนึ!ง

หากทา่นไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง โปรดแตง่ตั �งบคุคลอื!นหรอืกรรมการอสิระของบรษัิท เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ทา่น 

สามารถดรูายละเอยีดประวตักิรรมการอสิระที!ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะ เพื!อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ในการประชมุครั�งนี�  ปรากฏตามสิ!งที!สง่มาดว้ย 4  

 

บรษัิทไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ!งปรากฏตามสิ!งที!สง่มาดว้ย 5 โดยเลอืกแบบหนังสอื

มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ!ง กรอกรายละเอยีดพรอ้มลงลายมอืชื!อของท่านผูถ้อืหุน้ในหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มแนบหลักฐาน

ประกอบ และส่งหนงัสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทั ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุม ซึ งบรษิทัไดจ้ดัซองบรกิารไปรษณียธ์ุรกจิ

ตอบรบัมาเพื!ออํานวยความสะดวกดว้ยแลว้ (เพื!อความสะดวกโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะ กอ่นวนัประชมุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่  

1 วนั) 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

  

     (นายเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ) 

          เลขานุการบรษัิท 

 

 

 

สว่นนักลงทนุสัมพันธ ์

โทรศัพท:์ 0 2777 8681, 0 2777 8672      โทรสาร: 0 2777 8680  

หมายเหตุ : บรษัิทไดเ้ผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 2/2557 ฉบับนี�ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท www.bangkoklife.com 
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สิ!งที!สง่มาดว้ย 1 (1/7) 

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั�งที  1/2557 

บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

 
วนัเวลาประชุม 

ประชมุเมื!อวนัพฤหัสบดทีี! 25 กนัยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุชั �น 7 สาํนักงานใหญ ่ 

เลขที! 23/115-121 รอยัลซติี�อเวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการบรษิทัที เขา้รว่มประชุม 

1.  คณุเชดิช ู โสภณพนชิ   ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /ประธานกรรมการลงทนุ  

2. คณุสนุทร  อรุณานนทช์ยั   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

3. ดร.ศริ ิ การเจรญิด ี    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ / 

กรรมการบรหิาร / กรรมการลงทนุ 

4. คณุประพันธ ์ อศัวอาร ี   ประธานกรรมการบรหิารความเสี!ยง / กรรมการอสิระ / กรรมการลงทนุ 

5. คณุคมคาย  ธสูรานนท ์   ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการที!ด ี/ กรรมการอสิระ /  

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสี!ยง 

6. คณุชยั  โสภณพนชิ    กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

7. รศ. ดํารงค ์ ทวแีสงสกลุไทย   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลกจิการที!ด ี

8. คณุรัชน ี นพเมอืง    กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

9. คณุสาวติร ี รมยะรูป    กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

10.   คณุพจณี  คงคาลัย   กรรมการ 

11.   คณุนาโอก ิ บนั    กรรมการ 

12.   คณุคาซอึเิดะ  โทดะ   กรรมการ 

13.   คณุทาเคช ิ ฟกูดูะ    กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี!ยง /  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน /  

กรรมการกํากับดแูลกจิการที!ด ี

14. คณุโชน  โสภณพนชิ   กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการลงทนุ / กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

 

กรรมการบรษิทัที ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม 

1. คณุประไพวรรณ  ลมิทรง   ตดิภารกจิ 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัที เขา้รว่มประชุม 

1. คณุเรอืงศกัดิc  ปัญญาบดกีลุ   ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญอ่าวโุส สายการตลาด 

2. คณุเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ   ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญอ่าวโุส สายการลงทนุ และเลขานุการบรษัิท 

3. คณุสจุนิดา  เลศิเกยีรตมิงคล  ผูอํ้านวยการอาวโุส สายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. คณุจารุวรรณ  ลิ�มคณุธรรมโม   ผูอํ้านวยการอาวโุส สายบญัชแีละการเงนิ 

5. คณุอรนุช  สาํราญฤทธิc   ผูอํ้านวยการ สายประกนัชวีติ 
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สิ!งที!สง่มาดว้ย 1 (2/7) 

ผูร้ว่มสงัเกตการณก์ารประชุมและการนบัคะแนน 

1. คณุเลศิศักดิc สธุรรมพร   ที!ปรกึษากฎหมาย  

สาํนักงานกฎหมายคนงึ แอนด ์ พารท์เนอรส์  จํากดั 

2. คณุศรินิทร ์ ตนัตพิทิักษ์โชต ิ  ตวัแทนอาสาพทิักษ์สทิธ ิจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

 

เร ิ มการประชุม     09.17 น. 

 

 เลขานุการบรษัิท ชี�แจงวธิปีฏบิัตใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ โดยการเปิดคลปิเสยีง มี

รายละเอยีดดงันี� 

 

คําชี�แจงวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม 

1. การประชมุจะพจิารณาเรื!องตามลําดับระเบยีบวาระในหนังสอืเชญิประชมุ โดยจะนําเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระและเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้ักถามกอ่น แลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิําหรับวาระนั�นๆ กรณีที!ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการ

ซักถามกอ่นหรอืแสดงความเห็น ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืและแจง้ชื!อ นามสกุล ทั �งนี� กรณีที!เป็นผูรั้บมอบฉันทะใหแ้จง้ชื!อ   

ผูถ้อืหุน้ที!มอบฉันทะมาใหท้ี!ประชมุทราบดว้ยทกุครั�ง 

2. ผูถ้อืหุน้ทกุรายมคีะแนนเสยีงหนึ!งหุน้ตอ่หนึ!งเสยีง ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานมเีสยีงชี�ขาดอกีเสยีงหนึ!งตา่งหาก 

3. การออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกเสยีงได ้หรอืไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนบางสว่นได ้

4. ในกรณีที!ผูถ้อืหุน้ไม่เห็นดว้ย หรอืมคีวามประสงคจ์ะงดออกเสยีงในวาระใดในการประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้กาเครื!องหมายถูก

ลงในชอ่งไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง จากนั�นจะมเีจา้หนา้ที!เดนิไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื!อนํามาคํานวณคะแนนเสยีง

ของแต่ละวาระ ทั �งนี� บริษัทจะนําคะแนนเสยีงที!ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีงดังกล่าวนั�น หักออกจากจํานวนเสยีง

ทั �งหมดที!เขา้ร่วมประชมุและถอืวา่คะแนนที!เหลอืเป็นคะแนนที!เห็นดว้ยในวาระนั�นๆ ทั �งนี� หากไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงความ

คดิเห็นคดัคา้น หรอืแสดงความเห็นเป็นอยา่งอื!นใหถ้อืวา่ที!ประชมุเห็นชอบ 

5. ผลของคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะปรากฏที!หนา้จอเพื!อแสดงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 

คณุเชดิช ู โสภณพนิช ประธานกรรมการบรษัิท ทําหนา้ที!ประธานในที!ประชมุ กล่าวตอ้นรับผูถ้อืหุน้และสรุปจํานวน   

ผูถ้อืหุน้ที!มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

 

ผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง     114 ราย  นับจํานวนหุน้ได ้       251,195,613      หุน้ 

ผูถ้อืหุน้ที!มอบฉันทะ           468  ราย  นับจํานวนหุน้ได ้     754,399,820 หุน้ 

รวมทั �งสิ�น       582 ราย รวมจํานวนหุน้ทั �งสิ�น      1,005,595,433 หุน้ 

 

คดิเป็นรอ้ยละ 82.9256 ของจํานวนหุน้ที!จําหน่ายไดท้ั �งหมด 1,212,648,000 หุน้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิท และขอเปิดประชมุเพื!อพจิารณาเรื!องตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี� 

 

วาระที  1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 

ประธานฯ เสนอใหท้ี!ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 โดยบรษัิทไดจั้ดส่ง

สาํเนารายงานการประชมุดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลว่งหนา้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้  
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สิ!งที!สง่มาดว้ย 1 (3/7) 

จากนั�น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ!มเตมิ มปีระเด็นดงันี� 

คณุศรินิทร ์ ตนัตพิทิกัษ์โชต ิ สดัสว่นการนับคะแนนในรายงานการประชมุ หากมตขิองวาระที!ตอ้งการเสยีงขา้งมาก 

ตวัแทนจากสมาคม  คะแนนที!งดออกเสยีงไมค่วรนํามารวมในการคํานวณสดัสว่นของผูอ้อกเสยีง อา้งองิจาก 

มาตรา 107 พระราชบญัญัตมิหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มกีารกําหนดในประเด็นนี�ไว ้ 

จงึอยากขอใหบ้รษัิทปฏบิตัติามตั �งแตก่ารประชมุครั�งนี� 
 

คณุเชดิช ู โสภณพนชิ  ในระหว่างการประชุมควรแจง้คะแนนงดออกเสียงดว้ยมิฉะนั�นตัวเลขจะไม่ประธาน

กรรมการ    สอดคลอ้งกบัผูท้ี!มาประชมุทั �งหมด อยา่งไรก็ด ีขอ้เสนอแนะดงักลา่วจะนําไปพจิารณา 

และถอืปฏบิตัติอ่ไป 

   

มตทิี ประชุม ที!ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที!มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตรัิบรองรายงานการประชมุ 

สามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 

- เห็นดว้ย 1,046,617,822 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

- ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,046,617,822 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที  2  พจิารณาอนุมตักิารจา่ยปนัผลระหวา่งกาลเป็นหุน้สามญัและเงนิสด  

 ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นควรเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผลระหว่างกาล

เป็นหุน้สามัญและเงนิสด สําหรับผลการดําเนินงานงวด วันที! 1 มกราคม 2557 ถงึวันที! 30 มถิุนายน 2557 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ใน

อัตราหุน้ละ 0.45 บาท โดยจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท และจ่ายเป็นหุน้สามัญในอัตรา 5 หุน้เดมิตอ่ 2 

หุน้ใหม่ คดิเป็นอัตราการจา่ยปันผล 0.40 บาทตอ่หุน้ คดิเป็นจํานวน 485,059,200 หุน้ มูลคา่ที!ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในกรณีที!

มเีศษหุน้ บรษัิทจะจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอัตรา 0.40 บาทตอ่หุน้ ทั �งนี� หากมหีุน้เหลอืจากการจ่ายหุน้ปันผลใหเ้สนอขาย

ตอ่กองทุนสํารองเลี�ยงชพีพนักงานบรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ในราคาตามมูลค่าที!ตราไว ้อนึ!งการจ่ายเงนิ 

ปันผลใหจ้า่ยจากกําไรสะสมที!เสยีภาษีในอัตรา 30% จนหมดกอ่น สว่นที!เหลอืจงึจ่ายจากกําไรสะสมที!เสยีภาษีในอัตรา 25% 

โดยกําหนดรายชื!อผูถ้อืหุน้ที!มสีทิธใินการรับหุน้ปันผลและเงนิสดปันผล ในวันที! 10 ตุลาคม 2557 และจะปิดสมุดทะเบยีน   

พักการโอนหุน้ในวนัที! 13 ตลุาคม 2557 โดยกําหนดวนัจา่ยปันผลในวนัที! 21 ตลุาคม 2557 

จากนั�น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ!มเตมิ มปีระเด็นดงันี� 

คณุทองอนิทร ์ แสงงาม ทําไมการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลตอ้งขออนุมัตจิากที!ประชมุผูถ้อืหุน้ และอตัราการจา่ยปันผล 

ผูรั้บมอบฉันทะ  ระหวา่งกาลนี�เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคับของบรษัิทหรอืไม ่
 

คณุโชน  โสภณพนชิ เนื!องจากครั�งนี�เป็นการจา่ยเงนิปันผลเป็นหุน้สามัญ จงึจําเป็นตอ้งขออนุมัตจิากที!ประชมุผูถ้อืหุน้ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ สาํหรับนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทในรอบระยะเวลา 1 ปี บรษัิทมนีโยบายจา่ยปันผลใน 

อตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของกําไรสทุธ ิซึ!งการจา่ยปันผลระหวา่งกาลในครั�งนี� มอีตัราการจา่ย 

ปันผลรอ้ยละ 43  
 

คณุสมเกยีรต ิ พรหมรัตน ์ การจา่ยหุน้ปันผล จะมผีลทําใหร้าคาหุน้ลดลงเทา่ไร และคดิเป็นสดัสว่นเทา่ไร 

ผูถ้อืหุน้ 
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สิ!งที!สง่มาดว้ย 1 (4/7) 

คณุโชน  โสภณพนชิ ราคาหุน้ในตลาดจะปรับเปลี!ยนไปตามสดัสว่นของหุน้ที!มากขึ�น โดยสว่นของผูถ้อืหุน้จะยังคงเดมิ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ หลงัจากที!จา่ยปันผลเป็นเงนิสดออกไป 0.05 บาท ทั �งนี�การเปลี!ยนแปลงของราคาอาจมปัีจจัยอื!น 

ดว้ย เชน่ ความคาดหวงั และสภาวะของตลาด เป็นตน้ 
 

คณุประวทิย ์ วโิรจนว์งษ์ชยั สาเหตกุารจา่ยหุน้ปันผลของบรษัิท และเกณฑค์วามเพยีงพอของเงนิกองทนุมากหรอืนอ้ยตอ้ง 

ผูถ้อืหุน้     ขึ�นอยูก่บัทนุจดทะเบยีนของบรษัิทหรอืไม ่อยา่งไร 
 

คณุโชน  โสภณพนชิ บรษัิทตอ้งการรักษาระดบัเงนิกองทนุใหเ้พยีงพอเพื!อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต โดยเฉพาะ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ เกณฑก์ารดํารงเงนิกองทนุระยะที! 2 (RBC Phase II) ที!ทางสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัการ 

ประกอบธรุกจิประกนัภัย (สาํนักงานคปภ.) กําลงัพจิารณาออกหลกัเกณฑใ์หมซ่ึ!งมคีวามเขม้ขน้ขึ�น 

มาก รวมถงึเพื!อรองรับการผันผวนของอตัราดอกเบี�ยในอนาคต นอกจากนี� ระดับความเพยีงพอของ

เงนิกองทนุของบรษัิทอยู่ในระดับตํ!ากวา่บรษัิทชั �นนําอื!นๆ ในธุรกจิ สําหรับระดับความเพยีงพอของ

เงนิกองทนุมากหรอืนอ้ย  สว่นของผูถ้อืหุน้ถอืเป็นปัจจัยที!สําคญัปัจจัยหนึ!ง 
 

คณุอนุ  วอ่งสารกจิ หุน้สว่นที!เหลอืจากการจา่ยหุน้ปันผลจะมเีหลอืไดอ้ย่างไร และหุน้สว่นที!เหลอืจากการจ่ายปันผล 

ผูถ้อืหุน้   ใหเ้สนอขายตอ่กองทนุสาํรองเลี�ยงชพีพนักงานบรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) นั�น  

บรษัิทเคยกระทําแลว้หรอืไม ่
 

คณุโชน  โสภณพนชิ หุน้สว่นที!เหลอืเกดิขึ�นจากผูถ้อืหุน้บางรายไดรั้บหุน้ปันผลไมเ่ต็มตามจํานวนหุน้โดยจะนําเศษหุน้ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ มารวมกนั ซึ!งคงมจํีานวนไมม่ากนัก และเสนอขายใหก้บักองทนุสาํรองเลี�ยงชพีพนักงานบรษัิท  

กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) ในราคาตามมลูคา่ที!ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

มตทิี ประชุม ที!ประชมุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที!มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มมีตอินุมัตกิารจา่ยปันผล 

ระหวา่งกาลเป็นหุน้สามัญและเงนิสด ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 

- เห็นดว้ย 1,041,318,627 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.4829 

- ไมเ่ห็นดว้ย 5,412,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.5171 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,046,731,027 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที  3  พจิารณาอนุมตักิารเพิ มทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

ประธานฯ กลา่ววา่ เพื!อใหส้อดคลอ้งกับมตใิหจ้่ายปันผลระหวา่งกาลเป็นหุน้ปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช ้

สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิี!จะซื�อหุน้สามัญของบรษัิท จงึเสนอขอใหท้ี!ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิ!มทนุจด

ทะเบยีนของบรษัิท จากเดมิ 1,220,000,000 บาท เป็น 1,708,000,000 บาท โดยการออกหุน้ใหม่จํานวน 488,000,000 หุน้ 

มลูคา่ที!ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื!อรองรับการจ่ายปันผลระหวา่งกาลเป็นหุน้ปันผลจํานวน 485,059,200 หุน้ และรองรับการปรับ

อตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิี!จะซื�อหุน้สามัญของบรษัิทจํานวน 2,940,800 หุน้ 

จากนั�น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ!มเตมิ มปีระเด็นดงันี� 

คณุนฤชติ  แตง่สวน   หลงัจากการจา่ยหุน้ปันผลครั�งนี�แลว้ ระดบัเงนิกองทนุของบรษัิทอยูใ่นระดบัที!พอเพยีงหรอืไม ่

ผูต้ดิตามตวัแทนจาก    

สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
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สิ!งที!สง่มาดว้ย 1 (5/7) 

คณุโชน  โสภณพนชิ   ความเพยีงพอของระดับเงนิกองทุนมตีัวแปรหลักคอื อัตราดอกเบี�ย และกฏเกณฑข์องกรรมการ

ผูจั้ดการใหญ ่     สาํนักงานคปภ. ซึ!งในขณะนี�หลกัเกณฑก์ารดํารงเงนิกองทนุระยะที! 2 (RBC Phase II) ที!จะปรับ 

  ใชยั้งมคีวามไมแ่น่นอน หากชดัเจนแลว้บรษัิทจะสามารถกําหนดเป้าหมายของระดบัความ 

  เพยีงพอของเงนิกองทนุของบรษัิทได ้
 

คณุอนุ  วอ่งสารกจิ   ESOP Warrant มกีารจัดสรรใหพ้นักงานอยา่งไร  

ผูถ้อืหุน้      
 

คณุโชน  โสภณพนชิ   บรษัิทไดจั้ดสรร ESOP Warrant ใหก้บัพนักงานและผูบ้รหิารของบรษิท โดยมเีกณฑ ์

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่   การพจิารณาที!สาํคญั คอื ตําแหน่งงาน รวมถงึความสาํคญัของลกัษณะงานและผลการปฏบิตังิาน 

  ของพนักงาน 

 

มตทิี ประชุม ที!ประชมุโดยเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ที!มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง มมีตอินุมัตเิพิ!มทนุ 

จดทะเบยีนของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 

- เห็นดว้ย 1,041,346,427 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.4829 

- ไมเ่ห็นดว้ย 5,412,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.5171 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,046,758,827 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที  4  พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

ประธานฯ กลา่ววา่ เพื!อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ!มทนุจดทะเบยีน จงึเสนอใหท้ี!ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ

ใหแ้กไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 เป็นดงันี� 

ปัจจุบนั 

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบยีน   1,220,000,000   บาท (หนึ!งพันสองรอ้ยยี!สบิลา้นบาท) 

  แบง่ออกเป็น     1,220,000,000   หุน้   (หนึ!งพันสองรอ้ยยี!สบิลา้นหุน้) 

     มลูคา่หุน้ละ          1   บาท (หนึ!งบาท) 

     โดยแยกออกเป็น 

     หุน้สามัญ          1,220,000,000   หุน้   (หนึ!งพันสองรอ้ยยี!สบิลา้นหุน้) 

     หุน้บรุมิสทิธ ิ         -    หุน้   (ศนูยห์ุน้)  

แกไ้ขเป็น 

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบยีน   1,708,000,000   บาท (หนึ!งพันเจ็ดรอ้ยแปดลา้นบาท) 

   แบง่ออกเป็น     1,708,000,000   หุน้   (หนึ!งพันเจ็ดรอ้ยแปดลา้นหุน้) 

    มลูคา่หุน้ละ           1  บาท (หนึ!งบาท) 

    โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามัญ          1,708,000,000   หุน้  (หนึ!งพันเจ็ดรอ้ยแปดลา้นหุน้) 

    หุน้บรุมิสทิธ ิ         -    หุน้  (ศนูยห์ุน้) 

 

จากนั�นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ!มเตมิ ซึ!งปรากฏวา่ ไมม่คํีาถาม  

จงึเสนอที!ประชมุพจิารณาและลงมตอินุมัตแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
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สิ!งที!สง่มาดว้ย 1 (6/7) 

มตทิี ประชุม ที!ประชมุโดยเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ที!มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง มมีตอินุมัตแิกไ้ขหนังสอื 

บรคิณหส์นธ ิดว้ยคะแนนเสยีงดงันี� 

- เห็นดว้ย 1,046,329,927 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9590 

- ไมเ่ห็นดว้ย 428,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0410 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง 1,046,758,827 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเห็นเพิ!มเตมิ ซึ!งมผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถามและเสนอแนะ

เรื!องตา่งๆ ดงันี� 
 

คณุวรพจน ์ จันยั!งยนื 1. ทําไมบรษัิทมกีารตั �งสาํรองตํ!ากวา่บรษัิทอื!นคอ่นขา้งมาก 

ผูถ้อืหุน้  2. บรษัิทตอ้งเพิ!มทนุในอนาคตอกีหรอืไม ่

  3. ผลประกอบการไตรมาส 2/2557 กําไรมกีารปรับลดลงมากจากผลของการตั �งเงนิสาํรองนั�น  

    บรษัิทคาดวา่จะมผีลกระทบอย่างนี�ไปอกีกี!ไตรมาส 

  4. ในครึ!งปีแรกบรษัิทเนน้ขายกรมธรรมป์ระเภทออมทรัพยผ์า่นชอ่งทางธนาคาร มผีลใหต้อ้งตั �ง 

    สาํรองสงู ซึ!งปัจจบุนับรษัิทมแีผนปรับเปลี!ยนการออกกรมธรรมเ์ป็นการคุม้ครองระยะยาวมากขึ�น  

    ซึ!งชว่ยลดการตั �งเงนิสาํรองลงได ้แตก่รมธรรมด์งักลา่วจะขายผา่นธนาคารไดย้าก สาํหรับ 

    ชอ่งทางตวัแทนของบรษัิทพรอ้มที!จะแขง่ขนักับบรษัิทที!เนน้ขายแบบคุม้ครองหรอืไม ่และ 

    ชอ่งทางธนาคารซึ!งเป็นชอ่งทางหลกัจะสามารถรองรับการขายกรมธรรมแ์บบความคุม้ครองได ้

    หรอืไมอ่ยา่งไร 
 

คณุโชน  โสภณพนชิ 1. เงนิสาํรองประกนัชวีติมกีฎเกณฑข์องทางการและมาตรฐานบัญชคีวบคมุอยู ่บรษัิทไมส่ามารถ 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่     เลอืกตั �งตํ!าหรอืสงูได ้ขอ้มลูที!นําเสนอจากสไลดเ์ป็นตวัเลขความเพยีงพอของเงนิกองทนุ ซึ!ง 

    ทางสาํนักงานคปภ. มกีารกํากบัดแูลที! 140% บรษัิทมคีวามเพยีงพอของเงนิกองทนุ 239%  

    ณ วนัที! 30 มถินุายน 2557 ซึ!งเพยีงพอที!จะรองรับความผันผวนของอตัราดอกเบี�ยในอนาคตได ้ 

    แมว้า่จะอยูใ่นระดบัที!ตํ!ากวา่บรษัิทชั �นนําอื!นก็ตาม 

2. ณ ปัจจบุนัทนุจดทะเบยีนของบรษัิทมคีวามเพยีงพอระดบัหนึ!ง อยา่งไรก็ตามบรษัิทตั �งใจที!จะ 

    เพิ!มความแข็งแรงของระดบัเงนิกองทนุ เพื!อรองรับความไมแ่น่นอนในอนาคต โดยเฉพาะการ 

    เปลี!ยนแปลงของหลกัเกณฑก์ารดํารงเงนิกองทนุระยะที! 2 (RBC Phase II) ของสาํนักงาน  

    คปภ. และความผันผวนของอตัราดอกเบี�ย นอกจากนี�ยังขึ�นอยูก่บัความสามารถในการปรับ 

    สดัสว่นของสนิคา้ที!เสนอขายดว้ย 

3. ผลประกอบการไตรมาส 2/2557 ที!มกํีาไรลดลง สาเหตหุลกัมาจากอตัราดอกเบี�ยที!ปรับลดลง 

    สง่ผลใหต้อ้งตั �งเงนิสาํรองประกนัชวีติเพิ!มขึ�น เนื!องจากความไมส่มดลุของมาตรฐานบัญชซีึ!งม ี

    การลงบญัชสีนิทรัพยท์ี!ตน้ทนุ ในขณะที!บญัชหีนี�สนิจะถกูปรับมลูคา่ตามราคาตลาดในภาวะที! 

    ดอกเบี�ยปรับลดตํ!าลงมากๆ ซึ!งหากมาตรฐานบญัชมีกีารลงบญัช ีโดยใชร้าคาตลาดทั �งสองดา้น  

    จะสามารถลดผลกระทบดงักลา่วไดม้าก 
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สิ!งที!สง่มาดว้ย 1 (7/7) 

4. สาํหรับชอ่งทางธนาคารมกีารขายแบบคุม้ครองเป็นการคุม้ครองสนิเชื!อ แตก่ารขายแบบความ 

    คุม้ครองแกบ่คุคลทั!วไป เชน่ ประเภทตลอดชพีจะทําไดย้าก น่าจะเหมาะกบัชอ่งทางตวัแทน 

    มากกวา่ สาํหรับความพรอ้มของชอ่งทางตวัแทน บรษัิทไดพ้ยายามพัฒนาและปรับปรุง  

    อยา่งตอ่เนื!อง เพื!อเพิ!มขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
 

คณุอนุ  วอ่งสารกจิ หลงัจาการเมอืงคลี!คลายและมรัีฐบาลใหม ่มโีครงการจะกระตุน้ตลาดประกนัชวีติ หรอืโครงการ 

ผูถ้อืหุน้  ใหม่ๆ  อะไรบา้ง 
 

คณุโชน  โสภณพนชิ ยังดําเนนิการตามแผนการพัฒนาของคปภ. และทางสมาคมประกนัชวีติไทยก็ประสานงาน 

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่ อยา่งตอ่เนื!อง เพื!อร่วมพัฒนาธรุกจิดว้ยกนั 

      

อนึ!ง ระหวา่งการประชมุมผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีน เพื!อเขา้ร่วมประชมุเพิ!มขึ�นโดยมจํีานวนผูถ้อืหุน้ที!มาประชมุดว้ยตนเอง

เพิ!มขึ�นเป็น 141 ราย และผูถ้ือหุน้ที!มอบฉันทะ 488 ราย รวมทั �งหมดเพิ!มขึ�นเป็น 629 ราย นับจํานวนหุน้ทั �งหมด 

1,047,317,827 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 86.3662 ของจํานวนหุน้ที!จําหน่ายไดท้ั �งหมด 

 

ไม่มผีูเ้สนอเรื!องอื!นใหท้ี!ประชมุพจิารณาเพิ!มเตมิ ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ที!สละเวลามาร่วมประชมุ และปิด

การประชมุเวลา 10.05 น. 

 

 

 

 

 

 

                                             

                           (นายเชดิช ู โสภณพนชิ)         (นายเสนาะ  ธรรมพพัิฒนกลุ) 

                               ประธานกรรมการ                           เลขานุการบรษัิท 
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สิ!งที!สง่มาดว้ย 2 (1/2) 

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะที เกี ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

หมวดที  5  การประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปีภายใน 4 (สี!) เดอืนนับแต่วันสิ�นสดุของ

รอบปีบญัชขีองบรษัิท การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื!นนอกจากที!กลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญ เมื!อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควรหรอืผูถ้อืหุน้ 

รวมกันนับจํานวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ!งในหา้ของจํานวนหุน้ที!จําหน่ายไดท้ั �งหมดหรอืผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 (ยี!สบิ

หา้) คน ซึ!งหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ!งในสบิของจํานวนหุน้ที!จําหน่ายไดท้ั �งหมดจะเขา้ชื!อกันทําหนังสอืขอให ้

คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมื!อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในการที!ขอใหเ้รยีกประชมุไว ้

ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ยในกรณีเชน่นี�คณะกรรมการ ตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 (หนึ!ง) เดอืนนับ

แตว่นัที!ไดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 46. ในการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที!  วัน  เวลา  ระเบยีบวาระการ

ประชุม  และเรื!องที!จะเสนอต่อที!ประชมุ  พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร และจัดสง่ใหผู้ถ้ ือหุน้และนายทะเบยีน

ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพ์ตดิต่อกัน 3 (สาม) 

วนักอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั 

ขอ้ 47. ในการประชมุผูถ้อืหุน้  ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 (ยี!สบิหา้) คน  

หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั �งหมดและจะตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ!งในสามของจํานวนหุน้

ที!จําหน่ายไดท้ั �งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที!ปรากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครั �งใด เมื!อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ!งชั!วโมงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ!งเขา้

มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที!กําหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอการ

ประชมุเป็นอันระงับไป  ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นั�นมใิชเ่ป็นการประชมุเพราะผูถ้อืหุน้เป็นผูร้อ้งขอใหนั้ดประชมุใหม่และ

ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั�งหลังนี�ไม่บังคับว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้  48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที!ประชมุผูถ้อืหุน้  ในกรณีที!ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที!ประชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัติ

หนา้ที!ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

สามารถปฏบิตัหินา้ที!ได ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ!งเป็นประธานในที!ประชมุ 

ในการออกเสยีงลงคะแนน  ใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุน้ที!ตนถอือยูโ่ดยถอืวา่ หุน้หนึ!งมหีนึ!งเสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย  เวน้แตผู่ถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  รอ้งขอและที!ประชมุลงมติ

ใหล้งคะแนนเสยีงลับก็ใหล้งคะแนนลับ สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลับนั�นใหเ้ป็นไปตามที!ประธานในที!ประชุม

กําหนด 

ขอ้ 49. มตขิองที!ประชมุผูถ้อืหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี� 

49.1 ในกรณีปกต ิใหถ้อืเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ!งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั 

ใหป้ระธานในที!ประชมุออกเสยีงเพิ!มขึ�นเสยีงหนึ!งเป็นเสยีงชี�ขาด  

49.2 ในกรณีดงัตอ่ไปนี� ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ!งมา 

 ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั �งหมดหรอืบางสว่นที!สาํคัญใหแ้กบ่คุคลอื!น 

(ข) การซื�อหรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอื!นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท       
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สิ!งที!สง่มาดว้ย 2 (2/2) 

(ค) การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสัญญาเกี!ยวกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททั �งหมดหรอืบางส่วนที!สําคัญ การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื!นเขา้จัดการธุรกจิของบรษัิทหรอืการรวมกจิการกับบคุคลอื!น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะ

แบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ!มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ!มทนุ  การลดทุน  การออกหุน้กู ้ หรอืหุน้กูช้นดิแปรสภาพเป็นหุน้สามัญได ้การออกหุน้บรุมิสทิธ ิ 

หรือหุน้บุริมสทิธิชนิดแปรสภาพเป็นหุน้สามัญได ้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื!นตามบทบัญญัตขิอง

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ การออกใบสาํคญัแสดงสทิธใินการจองซื�อหุน้ทกุชนดิ 

(ฉ) การควบ  หรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้ 50. กจิการอนัที!ประชมุสามัญประจําปีพงึกระทํามดีงันี� 

50.1 พจิารณารายงานของคณะกรรมการที!เสนอตอ่ที!ประชมุแสดงถงึผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปีที! 

            ผา่นมา 

50.2 พจิารณาและอนุมัตงิบดลุ และบญัชกํีาไรขาดทนุ 

50.3 พจิารณาจัดสรรเงนิกําไร 

50.4 เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที!ออกตามวาระ 

50.5 เลอืกตั �งผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัช ี

50.6 กจิการอื!นๆ 
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สิ!งที!สง่มาดว้ย 3 (1/3) 

 

เง ื อนไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ 

และการออกเสยีงลงคะแนน 

 

1.  การมอบฉนัทะ 

 กรณีผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถพจิารณามอบฉันทะใหบ้คุคลอื!นหรอืจะมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื!อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที!ประชมุผูถ้อืหุน้แทนก็ได ้โดยบรษัิทได ้

จัดสง่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. หรอืแบบ ค. ตามที!กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดกํ้าหนดไว ้(สิ!งที!สง่มา

ดว้ย 5)  

 ทั �งนี� ในกรณีที!ผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั �งใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดแูลหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดท้ั �งแบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบหนึ!งแบบใดก็ได ้สาํหรับผูถ้อื

หุน้นอกจากนั�นสามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบหนึ!งแบบใดเทา่นั�น โดยบรษัิทไดจั้ดสง่

หนังสอืหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมนี� หรือสามารถ Download ไดท้ี! 

Website : www.bangkoklife.com  

1. การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.1 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน    

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน เพื!อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

1.2 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนังสอืมอบฉันทะ และลงลายมอืชื!อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ

ฉันทะใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

1.3 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งนําหนังสอืมอบฉันทะไปยื!นตอ่เจา้หนา้ที!ของบรษัิท ณ สถานที!ประชมุกอ่นผูรั้บมอบ

ฉันทะจะเขา้ประชมุ 

1.4 ผูถ้อืหุน้ทั!วไปใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบข. แบบหนึ!งแบบใดเทา่นั�น 

2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

ผูม้อบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะในการประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน โดยระบชุื!อและรายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูรั้บมอบฉันทะ คอื ดร.ศริ ิการเจรญิด ี 

ตําแหนง่ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร และ

กรรมการลงทุน อายุ 66 ปี  อยู่บา้นเลขที   44/2 หมู่ท ี  6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 10160 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนังสอืมอบฉันทะและลงลายมือชื!อ      

ผูม้อบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกจิ ตอบรับ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ตอ้งผนึกตรา

ไปรษณียากร มายัง 

 

   เลขานุการบรษัิท  

   บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  

   เลขที! 23/115-121 รอยัลซติี�อเวนวิ  ถนนพระราม 9  

   แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  

   กรุงเทพมหานคร 10310    
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                                                                            สิ!งที!สง่มาดว้ย 3 (2/3)  

กอ่นวนัประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ หรอืนํามามอบตอ่กรรมการ หรอืบคุคลที!กรรมการแตง่ตั �งกอ่นเริ!มการประชมุ       

เพื!อบรษัิทจะสามารถดําเนนิการตามความประสงคข์องทา่นตอ่ไป 

 

2.  การลงทะเบยีนและการแสดงเอกสารกอ่นเขา้ประชุม 

บริษัทจะเริ!มตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกตอ้งของเอกสารสําหรับการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ และเปิดรับ

ลงทะเบยีน ตั �งแตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุชั �น 7 สํานักงานใหญ่ บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 

เลขที! 23/115-121 รอยัลซติี�อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที!สถานที!จัด

ประชมุที!ไดแ้นบมาพรอ้มนี� (สิ!งที!สง่มาดว้ย 6)   

 ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี� ในการลงทะเบยีนกอ่นเขา้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) 

 

1. ผูถ้อืหุน้ที เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที!สว่นราชการออกใหซ้ึ!งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้อืหุน้

และยังไม่หมดอายุ เชน่ บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี! หรือหนังสอืเดนิทาง กรณีที!มกีารเปลี!ยนชื!อ

หรอืชื!อสกลุใหย้ื!นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ!งที!ส่งมาดว้ย 5) เลือกแบบใดแบบหนึ!ง ซึ!งกรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมอืชื!อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. สําเนาภาพถ่ายเอกสารที!สว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1  ขา้งตน้

และผูม้อบฉันทะไดล้งลายมอืชื!อรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3. เอกสารที!สว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

2. ผูถ้อืหุน้ที เป็นนติบิุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

1. เอกสารที!สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2. สําเนาภาพถ่ายหนังสอืรับรองจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึ!งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิตบิุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซึ!งเป็นผูเ้ขา้ประชมุมอํีานาจกระทําการ

แทนนติบิคุคลซึ!งเป็นผูถ้อืหุน้  

2.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

1. หนังสอืมอบฉันทะ (สิ!งที!สง่มาดว้ย 5) เลอืกแบบใดแบบหนึ!ง ซึ!งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืชื!อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ  พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

2. สาํเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึ!งรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  โดย

ผูแ้ทนนติบิคุคล  และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึ!งลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ

มอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึ!งเป็นผูถ้อืหุน้ 

3. เอกสารที!สว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
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3. ผูถ้อืหุน้ซึ งมไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนติบิุคคลที จดัต ั�งข ึ�นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้ังคับกับผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ขา้ประชุมซึ!งมไิดม้ี

สญัชาตไิทย หรอืซึ!งเป็นนติบิคุคลที!จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ดงัตอ่ไปนี� 

3.1 หนังสอืรับรองการเป็นนติบิคุคลนั�นอาจจะเป็นเอกสารที!ออกโดยสว่นราชการของประเทศที!นติบิคุคลนั�น 

ตั �งอยู่หรือโดยเจา้หนา้ที!ของนิตบิุคคลนั�นก็ได ้ทั �งนี� จะตอ้งมีรายละเอียดเกี!ยวกับชื!อนิตบิุคคล ผูม้ี

อํานาจลงลายมอืชื!อผูกพันนิตบิุคคลและเงื!อนไขหรอืขอ้จํากัดอํานาจในการลงลายมอืชื!อ  รวมถงึที!ตั �ง

สาํนักงานใหญ ่

3.2 เอกสารที!มไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาไทยจะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทน

นติบิคุคลนั�นรับรองความถกูตอ้งของคําแปล 

  

3.  การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนนเสยีง 

 ประธานที!ประชมุจะแจง้วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสยีงใหท้ี!ประชมุทราบกอ่นเขา้สูว่าระ

การประชมุ 

 

1. การออกเสยีงลงคะแนน 

1.1 การออกเสยีงลงคะแนนใหนั้บหนึ!งหุน้เป็นหนึ!งเสยีง เวน้แต่กฎหมายจะกําหนดเป็นอย่างอื!น ถา้คะแนน

เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานมเีสยีงชี�ขาดอกีเสยีงหนึ!งตา่งหาก  

1.2 การออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกเสยีงได ้หรอืไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนบางสว่นได ้

1.3 การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานจะสอบถามที!ประชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดคัดคา้น หรอืงด

ออกเสยีง โปรดยกมอืขึ�น 

1.4 ผูถ้อืหุน้ที!มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุแทนและใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตาม

ความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ตามที!ผูถ้ ือหุน้ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนั�น บริษัทจะนําการออกเสยีง

ลงคะแนนตามที! ผูถ้อืหุน้ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทกึรวบรวมไวล้่วงหนา้ ในขณะที!

ผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง 

2.1 การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในที!ประชมุ และของ 

ผูถ้อืหุน้ที!มอบฉันทะใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะที!บรษัิทบันทกึไวล้ว่งหนา้ในขณะที!ผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบยีน

เขา้ประชมุ ที!ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง มาหักออกจากจํานวนหุน้ทั �งหมดของผูท้ี!มาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2.2 ประธาน จะแจง้ใหท้ี!ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลังจากการออกเสยีงลงคะแนน

ในแต่ละวาระสิ�นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง และคดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 
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รายชื อกรรมการอสิระที ไดร้บัการเสนอชื อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

กรณีผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้

 

ชื อ - นามสกลุ  ดร.ศริ ิ การเจรญิด ี อาย ุ    66  ปี   สญัชาต ิ    ไทย  

 

ที อยู ่   เลขที!  44/2 หมูท่ี! 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 

ตําแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทั    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, กรรมการอสิระ,  

    กรรมการบรหิาร, กรรมการลงทนุ 

 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2518 ปรญิญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, 

 Monash University, Australia 

พ.ศ. 2515 ปรญิญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia 

พ.ศ. 2513 ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia   

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

พ.ศ. 2550  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู, สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที! 5/2550 

พ.ศ. 2548  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที! 6/2548 

พ.ศ. 2548  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที! 60/2548 

พ.ศ. 2546  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที! 4/2546 

พ.ศ. 2535  หลกัสตูร Advanced Management Program, รุ่นที! 113/2538, Harvard Business School 
 

ประสบการณ์ทํางานในปจัจุบนั   

ส.ค. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการลงทนุ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2542 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั คณะกรรมการกํากับการบรหิารความเสี!ยง, ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี!ยวกับการปรับปรุงระบบการเงนิและงบประมาณ   

   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาพจิารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกจิการ 

   บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพจิารณาผลตอบแทน  

   บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน) 

 

 



 

- 18 - 
 

สิ!งที!สง่มาดว้ย 4 (2/2) 

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั คณะกรรมการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลง และประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ  (รายสาขา) 

   สาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวสิาหกจิ กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพจิารณาผลตอบแทนและประธานคณะกรรมการการลงทนุ   

   บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชั!น จํากดั 

พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน    

  บรษัิท โพสต ์พับลชิชงิ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท นํ�ามันพชืไทย จํากดั (มหาชน) 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั  - ไมม่ ี- 

 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2556 - คณะกรรมการบรษัิท   6/6 

    - คณะกรรมการบรหิาร   11/12 

    - คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 4/4 

    - คณะกรรมการลงทนุ    3/4 

 

การมสีว่นไดเ้สยีในระเบยีบวาระการประชุม      ไมม่ ี 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมอบฉนัทะ 

 

 หากท่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 2/2557 สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ

บรษัิท โดยขอ้มูลกรรมการอสิระปรากฏตามสิ!งที!แนบมาดว้ย 4 หรอื แต่งตั �งบุคคลอื!นใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงในที!

ประชมุแทน โดยผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ!งใน 3 แบบดงันี� 

 

1. แบบ ก. (เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบทั!วไป) 

2. แบบ ข. (เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที!กําหนดรายการตา่งๆ ที!จะมอบฉันทะที!ละเอยีดชดัเจนตายตัว) 

3. แบบ ค. (เป็นแบบที!ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 20 - 
 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 

(เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบทั!วไป) 

 

       เขยีนที!....................................................................... 

       วนัที! ........... เดอืน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาต.ิ........................... อยูบ่า้นเลขที!................... 

ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวดั........................รหัสไปรษณีย.์............ 

  (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   กรุงเทพประกนัชวีติ   จํากดั   (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จํานวนทั �งสิ�นรวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสยีง  ดงันี� 

  หุน้สามัญ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ.................................................เสยีง 

       หุน้บรุมิสทิธ.ิ........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ................................................เสยีง 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้    

       (1) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที!........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

             (2) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขที!........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

              (3) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บา้นเลขที!........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

คนหนึ!งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื!อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 2/2557 ในวันศุกร์ที! 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ณ หอ้งประชมุชั �น 7 สํานักงานใหญ่ บรษัิท 

กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยัลซิตี�อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  หรอืที!จะพงึเลื!อนไปในวนั เวลา และสถานที!อื!นดว้ย 

กจิการใดที!ผูรั้บมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนั�น ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ  

 

  ลงชื!อ ..........................……............................... ผูม้อบฉันทะ 

                      ( .............................………...................…... )  

 

      ลงชื!อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

      ลงชื!อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

ลงชื!อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. ) 

 

 

หมายเหต ุ ผูถ้อืหุน้ที!มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื!อแยกการลงคะแนนเสยีง 

 

อากร
แสตมป์   

 

20 บาท 
 



 

- 21 - 
 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ข. 

(เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที!กําหนดรายการตา่งๆ ที!จะมอบฉันทะที!ละเอยีดชดัเจนตายตวั) 

       

       เขยีนที!....................................................................... 

       วนัที! ........... เดอืน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาต.ิ........................... อยูบ่า้นเลขที!................... 

ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวดั........................รหัสไปรษณีย.์............ 

  (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   กรุงเทพประกนัชวีติ   จํากดั   (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จํานวนทั �งสิ�นรวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสยีง  ดงันี� 

  หุน้สามัญ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ.................................................เสยีง 

       หุน้บรุมิสทิธ.ิ........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ................................................เสยีง 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้    

       (1) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที!........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

             (2) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยู่บา้นเลขที!........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

              (3) ................................................................................ อายุ ...................ปี อยู่บา้นเลขที!........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

คนหนึ!งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื!อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั �งที! 2/2557 ในวันศุกรท์ี! 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ณ  หอ้งประชมุชั �น 7 สํานักงานใหญ่ บรษัิท 

กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยัลซิตี�อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  หรอืที!จะพงึเลื!อนไปในวนั เวลา และสถานที!อื!นดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี� ดงันี� 

วาระที  1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั�งที  1/2557 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง  

 

วาระที  2  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้เพื อรองรบัการจา่ยปนัผล และรองรบัการใชส้ทิธใิบสําคญั 

        แสดงสทิธ ิรวมถงึจดัสรรหุน้ที เหลอืจากการจา่ยปนัผล 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

      (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที!ไมเ่ป็นไปตามที!ระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี� ใหถ้อืวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนั�นไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

  (6)  ในกรณีที!ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือใน

กรณีที!ที!ประชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื!องใดนอกเหนือจากเรื!องที!ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที!มกีารแกไ้ขเปลี!ยนแปลง

หรอืเพิ!มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

 

อากร
แสตมป์   
20 บาท 
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 หนา้ 2 ของจํานวน  3 หนา้ 

 กจิการใดที!ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที!ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที!ขา้พเจา้ระบุใน

หนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

 

 

  ลงชื!อ ..........................……............................... ผูม้อบฉันทะ 

                      ( .............................………...................…... )  

 

      ลงชื!อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

      ลงชื!อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

ลงชื!อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถ้ือหุน้ที!มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน     

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื!อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ในกรณีที!มวีาระที!จะตอ้งพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที!ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ!มเตมิไดใ้นใบ

ประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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หนา้ 3 ของจํานวน  3 หนา้ 

ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ข. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้  

ครั �งที! 2/2557 ในวันศกุรท์ี! 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุชั �น 7 สํานักงานใหญ่ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ 

จํากัด (มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยัลซติี�อเวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ

เลื!อนไปในวนั เวลา และสถานที!อื!นดว้ย      

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ค. 

(เป็นแบบที!ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให ้

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้) 

 

เขยีนที!....................................................................... 

       วนัที! ........... เดอืน …….................... พ.ศ. …................ 

(1)  ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาต.ิ........................... อยูบ่า้นเลขที!................... 

ถนน......................ตําบล/แขวง…………......อําเภอ/เขต.......................จังหวดั........................รหัสไปรษณีย.์............ 

ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.......................................................................... 

ซึ!งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   กรุงเทพประกนัชวีติ   จํากดั   (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จํานวนทั �งสิ�นรวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................เสยีง  ดงันี� 

  หุน้สามัญ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ.................................................เสยีง 

       หุน้บรุมิสทิธ.ิ........................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ................................................เสยีง 

 (2) ขอมอบฉันทะให ้    

       (1) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที!........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

      (2) ................................................................................ อาย ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขที!........... 

ถนน..................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต....................... จังหวดั.................. รหัสไปรษณีย.์.......... หรอื 

คนหนึ!งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื!อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

วสิามัญผูถ้ือหุน้ ครั �งที! 2/2557 ในวันศุกร์ที! 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น.  หอ้งประชุมชั �น 7 สํานักงานใหญ่ บริษัท 

กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) เลขที! 23/115-121 รอยัลซิตี�อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร หรอืที!จะพงึเลื!อนไปในวนั เวลา และสถานที!อื!นดว้ย  

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั�งนี� ดงันี� 

� มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ทั �งหมดที!ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

� มอบฉันทะบางสว่น คอื 

   �  หุน้สามัญ.……………………..…..หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้........................เสยีง 

   �  หุน้บรุมิสทิธ ิ……………....…..…หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้........................ เสยีง 

          รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ั �งหมด ............................................... เสยีง 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี� ดงันี� 

วาระที  1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั�งที  1/2557 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

วาระที  2  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้เพื อรองรบัการจา่ยปนัผล และรองรบัการใชส้ทิธใิบสําคญั 

        แสดงสทิธ ิรวมถงึจดัสรรหุน้ที เหลอืจากการจา่ยปนัผล 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

อากร
แสตมป์   

20 บาท 
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หนา้ 2  ของจํานวน  3 หนา้ 

 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที!ไม่เป็นไปตามที!ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี�  ใหถ้อืวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนั�นไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 (6)  ในกรณีที!ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณี

ที!ที!ประชมุมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื!องใดนอกเหนือจากเรื!องที!ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที!มกีารแกไ้ขเปลี!ยนแปลงหรือ

เพิ!มเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

 กจิการใดที!ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที!ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที!ขา้พเจา้ระบุใน

หนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

 

  ลงชื!อ ..........................……............................... ผูม้อบฉันทะ 

                      ( .............................………...................…... )  

 

      ลงชื!อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

      ลงชื!อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. )  

 

ลงชื!อ ..................…………..…..............................ผูรั้บมอบฉันทะ 

                       ( ..............……………..…............................. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี�ใชเ้ฉพาะกรณีที!ผูถ้อืหุน้ที!ปรากฏชื!อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งใหค้ัส
โตเดยีน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้เทา่นั�น 

2. หลกัฐานที!ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 
 (1)   หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนนิการลงทนุในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
 (2)   หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
3. ผูถ้ือหุน้ที!มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน     

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื!อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
4. ในกรณีที!มวีาระที!จะตอ้งพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที!ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ!มเตมิไดใ้นใบ

ประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค.  ตามแนบ 
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หนา้ 3  ของจํานวน  3 หนา้ 

ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ค. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้   

ครั �งที! 2/2557ในวันศกุรท์ี! 12 ธันวาคม 2557  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุชั �น 7 สํานักงานใหญ่ บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ 

จํากัด (มหาชน)  เลขที! 23/115-121 รอยัลซติี�อเวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรอืจะ

พงึเลื!อนไปในวนั เวลา และสถานที!อื!นดว้ย      

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

  

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 

 

วาระที .........................เร ื อง..................................................................................... 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที!เห็นสมควร 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

   �   เห็นดว้ย  �  ไมเ่ห็นดว้ย  �  งดออกเสยีง 
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