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5 เมษายน 2566 
 

เรื
อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 
 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
 

สิ
งที
สง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

 2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  

  และรายงานความยั
งยืน ประจาํปี 2565 ในรูปแบบคิวอารโ์คด้  

 3. ประวตัิผูไ้ดร้บัการเสนอชื
อใหเ้ขา้รบัเลอืกตั4งเป็นกรรมการ 

 4. คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

 5. ขอ้บงัคบัของบรษัิทที
เกี
ยวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 6. ขอ้มลูกรรมการอิสระที
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

 8. คาํชี 4แจงวิธีการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม การเขา้รว่มประชมุ การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉนัทะ 

การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง  

 9. ขั4นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ณ สถานที
ประชุม และผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting) 

 10. ซองธุรกิจตอบรบั 

 11. แผนที
แสดงที
ตั4งของสถานที
จดัประชมุ 
 

คณะกรรมการบริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวนัพฤหสับดีที
 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด์

บอลลมู ชั4น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที
 189 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี 4 
 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2565  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 เมื
อวนัที
 1 เมษายน 2565 

และไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยมีสาํเนารายงานการประชมุ ปรากฏตามสิ
งที
สง่มาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาเห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

เมื
อวันที
 1 เมษายน 2565 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถ้วน เห็นสมควรเสนอใหท้ี
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้รบัรองรายงาน 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

การลงมติ วาระนี 4ตอ้งไดร้บัมติรบัรองจากที
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที
มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั
ในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปี 2565  ( แบบ 
56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2565 ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ สิง่ที่สง่มาดว้ย 2  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และ
รายการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงาน
ประจ าปี 2565  ( แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2565  

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2565   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และ
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม( และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 47 บริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว้  
โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

สรุปข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบ 
(หนว่ย: ลา้นบาท( 

รายการ 

ปี 2565 ปี 2564 
งบการเงนิที่แสดง
เงนิลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิที่แสดง
เงนิลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

สนิทรพัยล์งทนุ 530,684.44 530,684.44 510,626.78 510,626.78 
สนิทรพัยร์วม 556,041.82 556,059.55 533,706.29 533,659.27 
หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 447,115.52 447,115.52 433,492.29 433,492.29 
หนีส้นิรวม 457,973.64 457,973.64 447,275.06 447,275.06 
สว่นของเจา้ของ 98,068.18 98,085.91 86,431.23 86,384.21 

เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดส้ทุธิ 87,635.50 87,635.50 90,104.19 90,104.19 
ผลตอบแทนจากการลงทนุ 19,024.62 19,021.99 18,700.49 19,117.09 
ก าไรสทุธิ 9,265.06 9,262.43 8,393.52 8,810.13 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.84 0.84 0.79 0.83 
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รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินสาํหรบัปีสิ 4นสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สว่นที
 3 งบการเงิน ใน

รูปแบบคิวอารโ์คด้ สิ
งที
สง่มาดว้ย 2 

การลงมติ วาระนี 4ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติจากที
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที
มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (และที
แก้ไข

เพิ
มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”) และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 50 บรษัิทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึ
ง

ไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า 

ทนุสาํรองนี 4จะมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกดั 

และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 49 กาํหนดหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื
นนอกจากเงินกาํไร  

ในปี 2565 บรษัิทมีทนุสาํรองตามกฎหมายครบถว้นตามที
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทกาํหนดแลว้ ดงันั4น บรษัิท

จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเพิ
มเติมอีก นอกจากนี 4 จากผลการดาํเนินงานของบริษัทใน

รอบปี 2565 บริษัทมีกาํไรสทุธิจาํนวน 9,262,427,838 บาท (เกา้พนัสองรอ้ยหกสิบสองลา้นสี
แสนสองหมื
นเจ็ดพนั

แปดรอ้ยสามสิบแปดบาท) และมีกาํไรต่อหุน้ขั4นพื 4นฐานในอตัราหุน้ละ 0.84 บาท ดงันั4น บริษัทจึงสามารถพิจารณา

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซึ
งตามขอ้บงัคบัของบริษัท และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ กาํหนดให้

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของกาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีในแตล่ะรอบปีบญัชี โดยมี

เงื
อนไขวา่ตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑภ์ายใตก้ฎหมายตา่ง ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง ทั4งนี 4 การจ่ายเงินปันผลของบรษัิทประกนัชีวิต

ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวิต 

พ.ศ. 2535 (และที
แกไ้ขเพิ
มเติม)  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจาก 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี 4 

1. ไม่จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2565 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เนื
องจากบริษัทมีทนุสาํรองครบถว้น

ตามที
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทกาํหนดแลว้ 

2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค)์ โดยคิดจาก

จาํนวนหุน้ที
ออกและชาํระแลว้ทั4งหมด จาํนวน 11,450,000,000 หุน้ (หนึ
งหมื
นหนึ
งพนัสี
รอ้ยหา้สบิลา้นหุน้) รวม

เป็นเงินทั4งสิ 4น 3,435,000,000 บาท (สามพันสี
รอ้ยสามสิบหา้ลา้นบาท) คิดเป็นรอ้ยละ 37.09 ของกาํไรสทุธิ

ประจาํปี 2565 ซึ
งเป็นไปตามขอ้บงัคบั และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยบรษัิทไดก้าํหนด

วนักาํหนดรายชื
อผูถื้อหุน้ที
มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัที
 10 พฤษภาคม 2566 ทั4งนี 4 การจ่ายเงินปันผลจะกระทาํ

ไดเ้มื
อไดร้บัอนมุตัิจากที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบญัญัติ

ประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 (และที
แกไ้ขเพิ
มเติม) 

  



4 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานปี 2565 เปรยีบเทียบกบัปี 2564 มีดงันี 4 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2565 ปี 2564 

กาํไรสทุธิ (ลา้นบาท) 9,262.43 8,810.13 

กาํไรตอ่หุน้ขั4นพื 4นฐาน (บาท/หุน้) 0.84 0.83 

จาํนวนหุน้ที
ออกและชาํระแลว้ (ลา้นหุน้) 11,450 10,600 

จาํนวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.30 0.25 

รวม จาํนวนเงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 3,435.00 2,650.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสทุธิสาํหรบัปี (รอ้ยละ) 37.09 30.08 

การลงมติ วาระนี 4ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติจากที
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที
มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั.งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที
แกไ้ขเพิ
มเติม) 

และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 23 กาํหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั4ง  ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่งจาํนวนหนึ
งในสามของจาํนวนกรรมการทั4งหมด ทั4งนี 4 กรรมการซึ
งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการ

เลอืกตั4งใหมไ่ด ้

ในปี 2566 มีกรรมการที
จะครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ จาํนวน 4 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. พลเอก วินยั ภทัทิยกลุ กรรมการ 

2. นายอาํนาจ วงศพ์ินิจวโรดม กรรมการอิสระ  

3. นายไชย ไชยวรรณ กรรมการ 

4. นางศรสีดุา พลูพิพฒันนัท ์ กรรมการ 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหส้ิทธิผูถื้อหุน้รายย่อยนาํเสนอคาํถาม วาระการประชุมผูถื้อหุน้ และชื
อบุคคลเพื
อเขา้รบัการ

เลือกตั4งเป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้ สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2566 ตั4งแต่วนัที
 1 ตลุาคม 2565 

ถึงวนัที
 15 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑบ์นเว็บไซตข์องบริษัท ทั4งนี 4 เมื
อครบกาํหนดระยะเวลา

ดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอชื
อบุคคลเพื
อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั4งเป็น

กรรมการ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู

ของบริษัท บุคคลที
ไดร้บัคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะตอ้งมีคณุสมบตัิ และไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามที
กาํหนดไวใ้นกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้กาํหนดอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง รวมถึงหลกัเกณฑ์

ของหน่วยงานกาํกบัดแูล ซึ
งในการพิจารณาคดัสรร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะคาํนึงถึงความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกับองค์ประกอบและโครงสรา้งขององค์กร  ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยผ่าน

กระบวนการคดัเลอืกที
โปรง่ใส และกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดง้ดเขา้รว่มประชมุในประเด็นที
เกี
ยวขอ้งกบัตนเอง 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (ซึ
งไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาประวตัิและคณุสมบตัิ

การเป็นกรรมการตามที
กาํหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑข์องหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง รวมถึงหลกัเกณฑก์ระบวนการ

สรรหาที
เหมาะสม ครบถว้นและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที
ดี ตลอดจนผลการปฏิบตัิงานของกรรมการที
ได้

ปฏิบตัิหนา้ที
ในวาระที
ผา่นมา และมีความเห็นวา่ กรรมการที
ครบวาระจาํนวน 4 ทา่น ไดแ้ก่ (1) พลเอก วินยั ภทัทิยกุล 

(2) นายอาํนาจ วงศพ์ินิจวโรดม (3) นายไชย ไชยวรรณ และ (4) นางศรสีดุา พลูพิพฒันนัท ์เป็นผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสม 

และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที
กาํหนดไวใ้นกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง รวมถึงหลกัเกณฑ์

ของหน่วยงานกาํกบัดแูล อีกทั4ง เป็นผูม้ีทกัษะ ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนก์บัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาที
ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการ 

ชุดย่อยไดเ้ป็นอยา่งดี มีความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื
อสตัยส์จุริตเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที
ประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้เพื
อพิจารณาเลือกตั4งกรรมการทั4ง 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และใหท้าํหนา้ที
ใน

ตาํแหนง่เดิม รวมถึงกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตอ่อีกวาระหนึ
ง 

โดยกรรมการลาํดับที
 2 ซึ
งดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูม้ีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไป ตาม

กฎหมายที
เกี
ยวขอ้งกบัขอ้กาํหนดที
เกี
ยวกบักรรมการอิสระ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทั4งไม่มีการ

ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกิจการอื
นที
อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ซึ
งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) พิจารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื
อพิจารณา

เลือกตั4ง (1) พลเอก วินัย ภัททิยกุล (2) นายอาํนาจ วงศพ์ินิจวโรดม (3) นายไชย ไชยวรรณ และ (4) นางศรีสุดา  

พูลพิพัฒนันท ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และใหท้าํหนา้ที
ในตาํแหน่งเดิม รวมถึงกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ
ง เนื
องจากเห็นว่ากรรมการทั4ง 4 ท่านเป็นผูท้ี
มีคณุสมบตัิ

ครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (และที
แกไ้ขเพิ
มเติม) และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม

กฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื
น ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง รวมถึง

หลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกับดูแล อีกทั4งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนก์ับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาที
ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการใน

คณะกรรมการชดุยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดี มีความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื
อสตัยส์จุรติ ทั4งนี 4 กรรมการลาํดบัที
 2 ซึ
งดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูม้ีคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งกับขอ้กาํหนดที


เกี
ยวกบักรรมการอิสระ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ อีกทั4งไมม่ีการดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการหรอืผูบ้ริหาร

ในกิจการอื
นที
อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

ทั4งนี 4 ประวตัิผูไ้ดร้บัการเสนอชื
อใหเ้ขา้รบัเลือกตั4งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ
งที
ส่งมาดว้ย 3 และคุณสมบตัิของ

กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ
งที
สง่มาดว้ย 4 

การลงมติ วาระนี 4ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติจากที
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที
มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 และเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 34 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ

เงินรางวลั เบี 4ยประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลตอบแทนในลกัษณะอื
น ตามที
ที
ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน พิจารณากลั
นกรองคา่ตอบแทนกรรมการ ตามนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู โดยคาํนึงถึงภาระหนา้ที
และความรบัผิดชอบ 

ที
ไดร้บัมอบหมายของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องกรรมการ ตลอดจนแนวปฏิบตัิของธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท เพื
อประโยชนส์งูสุดของบริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย และเพื
อให้

เป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที
ดี เห็นควรนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ก่อน

นาํเสนอต่อที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื
อพิจารณาอนมุตัิงบประมาณสาํหรบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 และ

เงินบาํเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 17,220,000 บาท (สิบเจ็ดลา้นสองแสนสองหมื
นบาท) ซึ
งเท่ากบังบประมาณ

ค่าตอบแทนกรรมการและเงินบาํเหน็จกรรมการไดร้บัอนุมตัิจากที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2565 โดยใหป้ระธาน

กรรมการเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรเงินบาํเหน็จกรรมการตามความเหมาะสมแก่ภาระหนา้ที
ของกรรมการแตล่ะทา่น  

องคป์ระกอบคา่ตอบแทนกรรมการ มีดงันี 4 

องคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 (ปีที�เสนอ) ปี 2565 
1. ค่าตอบแทนรายเดอืนคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี.ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

1.1 คา่ตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบรษิัท (บาท/ท่าน)(1)   

- ประธานกรรมการ 120,000 120,000 

- กรรมการ (กรรมการที
ไม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการอิสระ) 50,000 50,000 

1.2 คา่เบี 4ยประชมุคณะกรรมการชดุย่อย (บาท/ท่าน/ครั4ง)(2) 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธาน 25,000 25,000 

- กรรมการ 15,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

- ประธาน 25,000 25,000 

- กรรมการ 15,000 15,000 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที
ดี   

- ประธาน 25,000 25,000 

- กรรมการ 15,000 15,000 

2. ผลประโยชนอ์ื�นใด ไม่มี ไม่มี 

3. บาํเหน็จกรรมการ (บาท)(3) 9,600,000  9,600,000  

4. รวมงบประมาณประจาํปี (บาท) 17,220,000 17,220,000 

หมายเหต ุ (1) กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนคณะกรรมการบริษัท 
  (2) ค่าเบี #ยประชมุจ่ายเฉพาะกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย (เฉพาะกรรมการอสิระ และกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร) ทกุครั#งทีเขา้ร่วมประชมุ 
ทั#งนี # คณะกรรมการอาํนวยการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการลงทุน ประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหาร
ระดบัสงูของบริษัท จึงไม่ไดร้บัค่าเบี #ยประชมุ 
  (3) พิจารณากาํหนดจากเงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในแต่ละปีเป็นหลกัเกณฑ์ในการคาํนวณ โดยใหจ่้ายตามความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของกรรมการแต่ละทา่น 
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

แลว้ เห็นสมควรเสนอที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื
อพิจารณาอนมุตัิงบประมาณสาํหรบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 

2566 และเงินบาํเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 17,220,000 บาท (สิบเจ็ดลา้นสองแสนสองหมื
นบาท) ซึ
งเท่ากับ

งบประมาณคา่ตอบแทนกรรมการ และเงินบาํเหน็จกรรมการที
ไดร้บัอนมุตัิจากที
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2565 ทั4งนี 4 

ภายหลงัจากที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการแลว้ ใหป้ระธาน

กรรมการเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมแก่ภาระหนา้ที
ของกรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป 

การลงมติ วาระนี 4ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

จาํนวนเสยีงทั4งหมดของผูถื้อหุน้ที
มาประชมุ 

 

วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั.งผู้สอบบัญชี และกาํหนดเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2566 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื
อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และ

ที
แกไ้ขเพิ
มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 44 ซึ
งกาํหนดใหท้ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั4งผูส้อบบญัชี 

และกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีทกุปี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย

พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชี ตลอดจนค่าบริการ และมีความเห็นว่า 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นสาํนักงานสอบบัญชีที
มีความน่าเชื
อถือ มีประสบการณ์ด้าน 

การตรวจสอบบัญชีในธุรกิจประกันชีวิต มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสามารถปฏิบัติหนา้ที
ไดต้ามมาตรฐาน 

การสอบบญัชีในระดบัสากลเป็นที
เชื
อถือได ้จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเสนอตอ่ที
ประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้เพื
อพิจารณาแตง่ตั4งผูส้อบบญัชี และกาํหนดเงินคา่สอบบญัชี ประจาํปี 2566 ตามรายละเอียดดงันี 4 

1. แตง่ตั4งผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2566 โดย

มีรายชื
อดงัตอ่ไปนี 4 

รายชื�อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� เป็นผู้ลงลายมือชื�อติดต่อกัน
เป็นปีที� 

1. นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธาํรงค ์

2. นายชาญชยั สกลุเกิดสนิ 

3. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ 

4208 

6827 

9728 

6 (ตั4งแตปี่ 2560 – 2565) 

- 

- 

โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ
งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท และในกรณีที
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที
ได ้ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอื
นของบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั มาปฏิบตัิงาน

แทนได ้ทั4งนี 4 ผูส้อบบัญชีทั4ง 3 ท่านเป็นผูส้อบบัญชีที
ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไมม่ีความสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยี หรอืมีการทาํรายการที
อาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี
เกี
ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 
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2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2566 เป็นจ านวน 3,653,000 บาท ซึ่งเท่ากบัจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
ที่ไดร้บัอนมุตัิในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หนว่ย: บาท( 
เงนิค่าสอบบัญช ี ปี 2566 ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 

- ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2,738,000 2,738,000 - 
- ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส 915,000 915,000 - 
รวมเงนิค่าสอบบัญชี 3,653,000 3,653,000 - 

เงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบ 
งบการเงิน แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นเงินค่าสอบทานเงินกองทุนตามระดบัความเสี่ยง
ส าหรบังวดหกเดือน และประจ าปี จ านวน 757,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควร
เสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารงค ์เลขทะเบียน 4208 หรอืนายชาญชยั 
สกุลเกิดสิน เลขทะเบียน 6827 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียน 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ปี 2566 และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหบ้รษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอื่นของบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากัด มาปฏิบตัิงานแทนได ้โดยก าหนดเงินค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2566 เป็นจ านวน 3,653,000 บาท 
เทา่กบัจ านวนเงินคา่สอบบญัชีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2565  

การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อปรบัปรุงขอ้มูลของคณะกรรมการชุดย่อยใหเ้ป็นปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอใหแ้ก้ไข
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 5 นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีความยืดหยุน่มากขึน้ จึงเห็นควรเสนอให้
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 29 รวมทัง้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั (ฉบบัที่ 4( พ.ศ. 2565 
โดยเป็นการเพิ่มวิธีการโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ และการโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จึงเห็นควรเสนอใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 40 และขอ้ 49 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 5. เวน้แต่จะมีขอ้ความระบุไวช้ดัแจง้เป็นอย่างอื่น
ในขอ้บงัคบันี ้ใหค้  าตอ่ไปนีม้ีความหมายดงันี ้
 
“คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถึง คณะกรรมการ
ต ร ว จสอบ  (Audit Committee) คณะกร รมกา ร
อ านวยการบริหาร (Execut ive Committee)   

ข้อ 5. เวน้แต่จะมีขอ้ความระบุไวช้ัดแจง้เป็นอย่างอื่น 
ในขอ้บงัคบันี ้ใหค้  าตอ่ไปนีม้ีความหมายดงันี ้
 
“คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถึง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee)  
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที�แก้ไขเพิ�มเติม 
คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง (Risk Management 

Committee) และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื
นใดซึ
ง

มีหนา้ที
รายงานโดยตรงแก่คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อํ า น ว ย ก า ร บ ริ ห า ร  (Executive 

Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง (Risk 

Management Committee) คณะกรรมการลง ทุ น 
(Investment Committee) และ/หรือ คณะกรรมการชุด

ย่อยอื
นใดซึ
งมีหนา้ที
รายงานโดยตรงแก่คณะกรรมการ

บรษัิท 

ข้อ 29. คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอยา่งนอ้ย

สามเดือนต่อครั4ง ณ ทอ้งที
อนัเป็นที
ตั4งสาํนกังานใหญ่ 

หรือที
คณะกรรมการเห็นสมควร ในการนี 4 ให้มี

กําหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเ ป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรโดยเร็วที
สดุเท่าที
เป็นไปไดภ้ายหลงั

การ เ ริ
 ม รอบปีบัญชี ในแต่ละ ปี  ในกรณีที
 มี ก า ร

เปลี
ยนแปลงกําหนด การประชุมคณะกรรมการ

ดงักลา่วใหแ้จง้กรรมการแตล่ะคนทราบโดยไมช่กัชา้ 

 

การประชมุคณะกรรมการทั4งหมดใหด้าํเนินการประชุม

เป็นภาษาองักฤษ ทั4งนี 4 เอกสารทั4งหลายที
จดัทาํขึ 4นซึ
ง

เกี
ยวเนื
องกบัการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งจดัทาํขึ 4น

เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ข้อ 29. คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอยา่งนอ้ย

สามเดือนต่อครั4ง ณ ทอ้งที
อนัเป็นที
ตั4งสาํนักงานใหญ่ 

หรือที
คณะกรรมการเห็นสมควร ในการนี 4 ให้มี

กําหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเ ป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรโดยเร็วที
สดุเท่าที
เป็นไปไดภ้ายหลงั

การ เ ริ
 ม รอบปีบัญชี ในแต่ละ ปี  ในกรณีที
 มี ก า ร

เปลี
ยนแปลงกําหนด การประชุมคณะกรรมการ

ดงักลา่วใหแ้จง้กรรมการแตล่ะคนทราบโดยไมช่ักชา้ 

 

การประชมุคณะกรรมการทั4งหมดใหด้าํเนินการประชุม

เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั4งนี 4 เอกสาร

ทั4งหลายที
จัดทําขึ 4นซึ
 ง เ กี
 ยวเนื
องกับการประชุม

คณะกรรมการ ต้องจัดทําขึ 4นเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

ข้ อ  40. ใ น ก า ร เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นั4 น  ใ ห้

คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ

สถานที
 วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื
องที


จะเสนอตอ่ที
ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร 

โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื
องที
จะเสนอเพื
อทราบ เพื
อ

อนมุตัิ หรอืเพื
อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทั4งความเห็น

ของคณะกรรมการในเรื
องดงักลา่วและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้

และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เ จ็ดวัน ก่อน 

วนัประชุม ทั4งนี 4 ใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชุมใน

หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมดว้ย 

โดยหนังสือและคําบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ /รที
หรือเอกสา

ข้ อ  40. ใ น ก า ร เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นั4 น  ใ ห้

คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ

สถานที
 วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื
องที


จะเสนอตอ่ที
ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร 

โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื
องที
จะเสนอเพื
อทราบ เพื
อ

อนมุตัิ หรอืเพื
อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทั4งความเห็น

ของคณะกรรมการในเรื
องดงักลา่วและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้

และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เ จ็ดวัน ก่อน 

วนัประชุม ทั4งนี 4 ใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชุมใน

หนงัสือพิมพ ์หรือทางสื�ออิเล็กทรอนิกสไ์ม่นอ้ยกว่า

สามวนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยหนงัสอืและคาํบอกกลา่ว

นัดประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และ/
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที�แก้ไขเพิ�มเติม 
เกี
ยวข้องอื
นใดที
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้จัดทําเป็น

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

และ/หรอืเอกสารที
เกี
ยวขอ้งอื
นใดที
จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ใหจ้ดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ข้อ 49. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื
นนอกจาก

เงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที
บริษัทยังมียอด

ขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 

โดยมติของที
ประชุมผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล บริษัท

อาจจะจ่ายเงินปันผลทั4งหมด หรือบางส่วนในรูปของ

หุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญ

ใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 

ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั4งคราว เมื
อเห็นวา่บรษัิทมีกาํไรสมควร

พอที
จะกระทาํเช่นนั4น และเมื
อจ่ายเงินปันผลแลว้ ให้

รายงานใหท้ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว

ถดัไป 

 

การจ่ายเงินปันผลนั4นใหก้ระทาํภายในหนึ
งเดือนนบัแต่

วนัที
ที
ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่

กรณี โดยใหแ้จ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยงั 

ผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผล

นั4นในหนงัสือพิมพ ์ทั4งนี 4 เมื
อบริษัทไดร้บัความเห็นชอบ

ในการคํานวณผลกําไรเพื
อการจ่ายเงินปันผลจาก 

นายทะเบียนตามกฎหมายแลว้ 

 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรา 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสามสิบของกาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษี

ในแต่ละรอบปีบญัชี โดยมีเงื
อนไขว่าตอ้งปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑภ์ายใตก้ฎหมายตา่ง ๆ  ที
เกี
ยวขอ้ง และบรษัิท

ไดก้ันเงินสาํรองอย่างเพียงพอเพื
อใชเ้ป็นเงินทุนและ

การชดใชค้วามรบัผิดตา่ง ๆ ของบรษัิทแลว้ 

ข้อ 49. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื
นนอกจาก

เงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที
บริษัทยังมียอด

ขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 

โดยมติของที
ประชุมผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล บริษัท

อาจจะจ่ายเงินปันผลทั4งหมด หรือบางส่วนในรูปของ

หุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญ

ใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 

ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั4งคราว เมื
อเห็นวา่บรษัิทมีกาํไรสมควร

พอที
จะกระทาํเช่นนั4น และเมื
อจ่ายเงินปันผลแลว้ ให้

รายงานใหท้ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว

ถดัไป 

 

การจ่ายเงินปันผลนั4นใหก้ระทาํภายในหนึ
งเดือนนบัแต่

วนัที
ที
ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่

กรณี โดยใหแ้จ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยงั 

ผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผล

นั4นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื�ออิเล็กทรอนิกส  ์ทั4งนี 4 

เมื
อบริษัทไดร้บัความเห็นชอบในการคาํนวณผลกาํไรเพื
อ

การจ่ายเงินปันผลจากนายทะเบียนตามกฎหมายแลว้ 

 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรา 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสามสิบของกาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษี

ในแต่ละรอบปีบญัชี โดยมีเงื
อนไขว่าตอ้งปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑภ์ายใตก้ฎหมายตา่ง ๆ  ที
เกี
ยวขอ้ง และบรษัิท

ไดก้ันเงินสาํรองอย่างเพียงพอเพื
อใชเ้ป็นเงินทุนและ

การชดใชค้วามรบัผิดตา่ง ๆ ของบรษัิทแลว้ 

โดยมอบอาํนาจใหก้รรมการผูม้ีอาํนาจของบริษัทคนใดคนหนึ
ง และ/หรือ บุคคลที
กรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษัท

มอบหมาย มีอาํนาจลงนาม (โดยไมต่อ้งประทบัตราสาํคญัของบรษัิท) ในแบบคาํขอและเอกสารอื
น ๆ ที
จาํเป็นเกี
ยวกบั

การแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทที
จะยื
นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
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และให้มีอาํนาจแก้ไขเพิ
มเติมหรือเปลี
ยนแปลงขอ้ความในแบบคาํขอหรือเอกสารอื
นใดดังกล่าวที
ต้องยื
นต่อ 

กระทรวงพาณิชย ์ตลอดจนมีอาํนาจกระทาํการอื
น ๆ (รวมทั4งการมอบอาํนาจช่วงแก่บคุคลอื
น) ตามที
เกี
ยวขอ้งและ

จาํเป็น เพื
อประโยชนแ์ก่การดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ เพื
อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑ ์

ที
เกี
ยวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาตีความของหน่วยงานราชการที
เกี
ยวขอ้ง รวมทั4งใหม้ีอาํนาจ

กระทาํการอื
นใดตามคาํแนะนาํ หรอืคาํสั
งของนายทะเบียน หรอืพนกังานเจา้หนา้ที
 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ขอ้ 5. เพื
อปรบัปรุงขอ้มูลคณะกรรมการชุดย่อยใหเ้ป็นปัจจุบนั  ขอ้ 29. เพื
อใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษัทมี

ความยืดหยุน่มากขึ 4น  ขอ้ 40. และขอ้ 49. เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติมหาชนจาํกดั (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2565 

โดยเพิ
มวิธีการโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมผูถื้อหุน้ทางสื
ออิเล็กทรอนิกส ์ในขอ้ 40. และเพิ
มวิธีการโฆษณา 

คาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลทางสื
ออิเลก็ทรอนิกส ์ในขอ้ 49.  ตลอดจนการมอบอาํนาจใหก้รรมการผูม้ีอาํนาจของ

บริษัทคนใดคนหนึ
ง และ/หรือบคุคลที
กรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษัทมอบหมายใหด้าํเนินการในเรื
องที
เกี
ยวขอ้งกบั

การจดทะเบียนแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัของบรษัิท 

การลงมติ วาระนี 4ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี
ของจาํนวน

เสยีงทั4งหมดของผูถื้อหุน้ที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 
 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2566 ตามวนั เวลา และสถานที
ดงักลา่วขา้งตน้ 

หรือผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส ์ สาํหรบัผูถื้อหุน้ที
ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทไดจ้ัดที
นั
งในหอ้งประชุมโดยเวน้ระยะห่าง

ระหว่างเกา้อี 4 ทาํใหท้ี
นั
งในหอ้งประชมุมีจาํนวนจาํกดั และเมื
อที
นั
งไดจ้ดัสรรไวค้รบตามจาํนวนแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาต

ใหผู้ถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้หอ้งประชมุดงักลา่ว  

 

 สาํหรบัผูถื้อหุน้ที
ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ั4งแต่วนัที
   

18 เมษายน 2566 จนถึงวนัที
 27 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ 4น โดยผูถื้อหุน้สามารถศึกษาวิธีการและปฏิบตัิตาม 

คาํชี 4แจงวิธีการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม การเขา้รว่มประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียง

ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง สิ
งที
สง่มาดว้ย 8 และขั4นตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ณ สถานที
ประชมุ 

และผา่นสื
ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) สิ
งที
สง่มาดว้ย 9   

 

 หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั4งบคุคลอื
นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ
ง (รายชื
อกรรมการอิสระตาม 

สิ
งที
สง่มาดว้ย 6) เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื
อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั4งนี 4 โปรดนาํสง่หนงัสือมอบฉนัทะ 

แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (โปรดเลือกแบบใดแบบหนึ
ง ตามสิ
งที
ส่งมาดว้ย 7 หรือสามารถพิมพไ์ดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทที
 

https://investor.thailife.com/th/document/shareholder-meetings) พรอ้มเอกสารประกอบ ใส่ซองธุรกิจตอบรบัที
แนบมาพรอ้ม

หนงัสอืฉบบันี 4 (สิ
งที
สง่มาดว้ย 10) มายงับรษัิท ภายในวนัศกุรท์ี
 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. สาํหรบัผูถื้อหุน้ที
ประสงคเ์ขา้รว่ม

ประชมุผา่นสื
ออิเลก็ทรอนิกส ์ทา่นสามารถนาํสง่เอกสารการมอบฉนัทะ ในขั4นตอนการลงทะเบียนยื
นแบบคาํรอ้งผ่านสื
ออิเลก็ทรอนิกส์
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี และรายงานประจาํปี FHJH (แบบ HJ-L One Report) 
และรายงานความยั�งยนื ประจาํปี 2565 ในรูปแบบคิวอารโ์คด้  

 

 

 
รายงานแบบ ��-� One Report ประจาํปี 2565 

 

 

 

 
รายงานความยั
งยืน ประจาํปี 2565 

 
 

ทั4งนี 4 ทา่นสามารถเขา้ถงึรายงานประจาํปีของบรษัิทไดท้ี
 https://investor.thailife.com/th/document/annual-reports 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื�อใหเ้ข้ารับเลือกตั.งเป็นกรรมการ 
 

ชื�อ-นามสกุล พลเอก วินัย ภทัทิยกุล 
ประเภทกรรมการ - กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

อาย ุ 74 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศึกษา - ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

- ปรญิญาบตัรหลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุรุน่ที
 8 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกิจการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ

รฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุน่ที
 1 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ที
 4 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ที
 1 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 177/2563 

วันที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2555 

จาํนวนปีที�ดาํรงกรรมการจนถงึปัจจุบัน 11 ปี 

ประสบการณ ์ 2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

(มหาชน) 2561 - 2564 รองประธานกรรมการ 

2555 - 2561 กรรมการ 

2549 - 2551 ปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

2545 - 2549 เลขาธิการคณะมนตร ี 

สภาความมั
งคงแหง่ชาติ 

สภาความมั
งคงแหง่ชาติ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไมม่ี   

ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท มิลลค์อน สตีล จาํกดั 

(มหาชน) 

2545 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไทย ซาน มิเกล 

ลเิคอร ์จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถอืหุน้ในบริษัท 12,500 หุน้ (ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2565) 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสทิธิออก
เสียงทั.งหมด 

0.0011% 

ข้อพพิาททางกฎหมายที�เป็นคดีอาญา
ในศาลที�ไม่ใชค่ดลีหุโทษ 

ไมม่ี 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

33 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8 ครั4ง จาก 8 ครั4ง  

ความเชี�ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ 

- พลเอก วินยั ภทัทิยกลุ เป็นผูม้ีความรู ้และประสบการณเ์กี
ยวกบัการจดัการองคก์ร 

การกาํหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ ์รวมทั4งไดน้าํประสบการณ ์ความรูแ้ละความ

เชี
ยวชาญดงักลา่วมาใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที
 และสนบัสนนุการดาํเนินการของ

บรษัิทและคณะกรรมการบรษัิทอยา่งต็มที
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื�อใหเ้ข้ารับเลือกตั.งเป็นกรรมการ  
 

ชื�อ-นามสกุล นายอาํนาจ วงศพ์นิิจวโรดม 
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที
ดี 

อาย ุ 66 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศึกษา - ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบ์ณัฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Certification Program (DCP) รุน่ 37/2546 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร IT 

Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ 12/2562 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 176/2563 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Corporate Governance Program for Insurance (CIC) รุน่ 3/2565 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 44/2565 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Ethical Leadership (ELP) รุน่ 28/2565 

วันที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2560 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
จนถงึปัจจุบนั 

6 ปี (ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ มาแลว้ 2 ปี) 

ประสบการณ ์ 2564 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที
ดี 

บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จาํกดั

(มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ 

2554 – 2559 ผูช้่วยเลขาธิการ 

สายวางแผนและพฒันาระบบ

การตรวจสอบ 

สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัและสง่เสรมิการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.) 
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 2550 – 2554 ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส  

ฝ่ายวางแผนและพฒันาการ

ตรวจสอบ 

สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัและสง่เสรมิการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไมม่ี 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถอืหุน้ในบริษัท 62,500 หุน้ (ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2565)  

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสทิธิออก
เสียงทั.งหมด 

0.0005% 

ข้อพพิาททางกฎหมายที�เป็นคดีอาญา
ในศาลที�ไม่ใชค่ดลีหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8 ครั4ง จาก 8 ครั4ง 

- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั4ง จาก 8 ครั4ง 

- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 8 ครั4ง จาก 8 ครั4ง 

- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที
ดี 5 ครั4ง จาก 5 ครั4ง   

ความเชี�ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ 

- นายอาํนาจ วงศพ์ินิจวโรดม เป็นผูม้ีความรู ้และประสบการณเ์กี
ยวกบัธุรกิจ

ประกนัชีวติ เศรษฐศาสตร ์การตรวจสอบ การสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ

การกาํกบัดแูลกิจการที
ดี รวมทั4งไดน้าํประสบการณ ์ความรูแ้ละความเชี
ยวชาญ

ดงักลา่วมาใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที
 และสนบัสนนุการดาํเนินการของคณะกรรมการ

บรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

และคณะกรรมการกาํกบักิจการที
ดี อยา่งเต็มที
 

 

ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี 4 กบั บรษัิทใหญ่ / บรษัิทยอ่ย / บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที


อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที
ผา่นมา 

(1) เป็นกรรมการที
มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที
ปรกึษาที
ไดร้บัเงินเดือน

ประจาํ 

(2) เป็นผูบ้รกิารทางวชิาชีพ 

(3) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอยา่งมนียัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ที
ไดอ้ยา่งเป็น

อิสระ 

 

 

- ไมเ่ป็น 

 

- ไมเ่ป็น 

- ไมม่ี 

 

  



สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

36 

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื�อใหเ้ข้ารับเลือกตั.งเป็นกรรมการ 
 

ชื�อ-นามสกุล นายไชย ไชยวรรณ 
ประเภทกรรมการ - กรรมการและประธานเจา้หนา้ที
บรหิาร 

- ประธานคณะกรรมการอาํนวยการบรหิาร 

 

อาย ุ 65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศึกษา - ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ� สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 

แมโ่จ ้ 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ  มหาวทิยาลยั Richmond ประเทศสหราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรวิชาประกนัภยัระดบัสงู สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

- หลกัสตูรสดุยอดผูน้าํวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (Super วปส.) รุน่ที
 1 สถาบนั

วิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 129/2559 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร IT 

Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ 17/2564 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร  

In-House: Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ที
 1/2565 

วันที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2555 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
จนถงึปัจจุบนั 

11 ปี 

ประสบการณ ์ 2565 –ปัจจบุนั กรรมการและประธาน

เจา้หนา้ที
บรหิาร 

บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

(มหาชน) 

 2564 – 2565 

 

2557 – ปัจจบุนั 

ประธานเจา้หนา้ที
บรหิารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานคณะกรรมการ

อาํนวยการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  

 2555 – 2563 

 2549 – 2551 สมาชิกสภานิติบญัญตัิ

แหง่ชาต ิ

สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 

 2547 – 2563 กรรมการ มลูนิธิศนูยพ์ฒันาและ

ฝึกอบรมคนพิการแหง่เอเชีย

แปซิฟิก 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไมม่ี 
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ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท วี.วรรณ แอสเสท จาํกดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สพุร 2561 จาํกดั 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ทรพัยม์ีสขุ จาํกดั 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไทยเอเชีย แปซิฟิค  

บรวิเวอรี
 จาํกดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไทย ซาน มิเกล ลเิคอร ์

จาํกดั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไชยวรรณ จาํกดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท วี.ซี.สมบตัิ จาํกดั 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ซี.12 จาํกดั 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท วี.73 จาํกดั 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการจดัหาและสง่เสรมิ

ผูใ้หโ้ลหิต 

สภากาชาดไทย 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท วี.ซี.การสรุา จาํกดั 

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ที.แอล. แมเนจเมน้ท ์

จาํกดั 

2536 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ 

จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถอืหุน้ในบริษัท 143,509,200 หุน้ (ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2565) 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสทิธิออก
เสียงทั.งหมด 

1.25% 

ข้อพพิาททางกฎหมายที�เป็นคดีอาญา
ในศาลที�ไม่ใชค่ดลีหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8 ครั4ง จาก 8 ครั4ง 

- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการอาํนวยการบรหิาร 7 ครั4ง จาก 8 ครั4ง 

ความเชี�ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ 

- นายไชย ไชยวรรณ เป็นผูม้ีความรู ้และประสบการณเ์กี
ยวกบัธุรกิจประกนัชีวิต 

การจดัการองคก์รและการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล การกาํหนดวิสยัทศัน์

และกลยทุธ ์รวมทั4งไดน้าํประสบการณ ์ความรูแ้ละความเชี
ยวชาญดงักลา่วมาใช้

ในการปฏิบตัิหนา้ที
 และสนบัสนนุการดาํเนินการของบรษัิท และคณะกรรมการ

บรษัิทอยา่งเต็มที
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื�อใหเ้ข้ารับเลือกตั.งเป็นกรรมการ 
 

ชื�อ-นามสกุล นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท ์
ประเภทกรรมการ - กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี
ยง 

 

อาย ุ 68 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศึกษา - ปรญิญาโท พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 182/2564 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร  

In-House: Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ที
 1/2565 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร Risk 

Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ที
 28/2565 

วันที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการ 18 กมุภาพนัธ ์2564 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
จนถงึปัจจุบนั 

2 ปี 2 เดือน 

ประสบการณ ์ 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี
ยง 

บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

(มหาชน) 

2558 – 2564 Managing Executive Officer 

2556 - 2564 กรรมการบรหิารความเสี
ยง 

2552 – 2557 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2529 - 2552 ผูบ้รหิาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไมม่ี 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น 
(ที�ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถอืหุน้ในบริษัท 187,500 หุน้ (ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2565) 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสทิธิออก
เสียงทั.งหมด 

0.0016% 

ข้อพพิาททางกฎหมายที�เป็นคดีอาญา
ในศาลที�ไม่ใชค่ดลีหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8 ครั4ง จาก 8 ครั4ง 
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- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี
ยง 5 ครั4ง จาก 5 ครั4ง 

ความเชี�ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ 

- นางศรสีดุา พลูพิพฒันนัท ์เป็นผูม้ีความรู ้และประสบการณด์า้นบญัชี การเงิน 

ดา้นบญัชีบรหิาร ดา้นการตรวจสอบบญัชี และดา้นบรหิารความเสี
ยง รวมทั4งไดน้าํ

ประสบการณ ์ความรูแ้ละความเชี
ยวชาญดงักลา่วมาใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที
 และ

สนบัสนนุการดาํเนินการของบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการ

บรหิารความเสี
ยง อยา่งเต็มที
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คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 
 

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ
ง ของจาํนวนหุน้ที
มีสิทธิออกเสียงทั4งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท ทั4งนี 4 ไดน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี
เกี
ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั4น ๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที
มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที
ปรกึษาที
ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปีก่อนวันที
ไดร้บัการแต่งตั4ง ทั4งนี 4 ลกัษณะตอ้งหา้ม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณี ที
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที
ปรึกษาของส่วนราชการซึ
งเป็ นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือของส่วน

ราชการที
มีอาํนาจควบคมุบรษัิท 

3) ไม่เป็นบุคคลที
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที
เป็น บิดา มารดา     

คู่สมรส พี
นอ้ง และบตุร รวมทั4งคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื
น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลที
จะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุ ของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที
อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั4งไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ที
มีนยั 

หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท้ี
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที
ไดร้บัการแตง่ตั4ง 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ
ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที
กระทาํเป็นปกติเพื
อประกอบกิจการ การเช่า

หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเกี
ยวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการให้ หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการกูห้รือให้

กูย้ืม คํ4าประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนี 4สิน รวมถึง พฤติการณอ์ื
น ทาํนองเดียวกัน ซึ
งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญา  

มีภาระหนี 4ที
ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ
งตั4งแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี
มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตั4งแต่ 20 ลา้นบาทขึ 4นไป แลว้แต่

จาํนวนใดจะตํ
ากว่า ทั4งนี 4 การคาํนวณภาระหนี 4ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการที
เกี
ยวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที
เกี
ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี 4ดงักลา่ว  

ใหน้บัรวมภาระหนี 4ที
เกิดขึ 4นในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที
มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ
งมีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ 

บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที
ไดร้บัการแตง่ตั4ง 

6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ
งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที
ปรกึษากฎหมายหรอืที
ปรกึษาทางการเงิน 

ซึ
งไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บริษัท รวมทั4งไม่เป็นผูถื้อหุน้ที
มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วน ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั4นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที
ไดร้บัการแตง่ตั4ง 

7) ไม่เป็นกรรมการที
ไดร้บัแต่งตั4งขึ 4นเพื
อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ
งเป็น  

ผูท้ี
เกี
ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการที
มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที
มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้สว่นที
มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที
มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที
ปรกึษาที
รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้
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เกินรอ้ยละหนึ
งของจาํนวนหุน้ที
มีสิทธิออกเสียงทั4งหมดของบริษัทอื
น ซึ
งประกอบกิจการที
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั

ที
มีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื
นใดที
ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี
ยวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ คณุสมบตัิของกรรมการอิสระขา้งตน้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และหนว่ยงานกาํกบัที
เกี
ยวขอ้ง  
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ข้อบังคับของบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 
 

หมวดที� 5 การประชุมผู้ถอืหุน้  

 

ข้อ 39. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในสี
เดือนนับแต่วนัสิ 4นสุดของ      

รอบปีบญัชีของบรษัิท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื
นนอกจากที
กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั 
 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื
อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้คนหนึ
ง

หรอืหลายคนซึ
งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจาํนวนหุน้ที
จาํหนา่ยไดท้ั4งหมด จะเขา้ชื
อกนัทาํหนงัสอื

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื
อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบเุรื
องและเหตผุลในการ    

ที
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี 4คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุม          

ผูถื้อหุน้ภายในสี
สบิหา้วนันบัแตว่นัที
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 
 

ในกรณีที
คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั4งหลายซึ
งเขา้ชื
อกนั 

หรือผูถื้อหุน้คนอื
น ๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามที
บงัคบัไวน้ั4นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี
สิบหา้วนันบัแต่      

วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี 4 ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที
คณะกรรมการเรยีกประชมุ 

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวก           

ตามสมควร 
 

ในกรณีที
ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี
ครั4งใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ
ง

มารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที
กาํหนดไวใ้นขอ้ 41. ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี
 ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใช้

คา่ใชจ้่ายที
เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครั4งนั4นใหแ้ก่บรษัิท 
 

ข้อ 40. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้นั4น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที
 วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื
องที
จะเสนอต่อที
ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื
องที
   

จะเสนอเพื
อทราบ เพื
ออนมุตัิ หรอืเพื
อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทั4งความเห็นของคณะกรรมการในเรื
องดงักลา่ว  

และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั4งนี 4 ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว 

นดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยหนงัสอืและคาํบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ 

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือเอกสารที
เกี
ยวขอ้งอื
นใดที
จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหจ้ดัทาํเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  
 

ข้อ 41. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้  (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี
สิบหา้คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ
งหนึ
งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั4งหมด และจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ
งในสามของ 

จาํนวนหุน้ที
จาํหนา่ยไดท้ั4งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที
ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครั4งใด เมื
อลว่งเวลานดั

ไปแลว้ถึงหนึ
งชั
วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ
งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชุมตามที
กาํหนดไว้ หากว่าการประชมุ    

ผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุน้นั4นมิใช่เป็นการ      

เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั

ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั4งหลงันี 4ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ที
ไมม่ีสญัชาติไทยมีสทิธิที
จะนาํลา่มผูแ้ปลภาษา และ/หรอืเลขานกุารผูช้่วย เขา้รว่ม

สงัเกตการณก์ารประชมุผูถื้อหุน้ได ้เวน้แตใ่นกรณีที
บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมลา่มผูแ้ปลภาษา และ/หรือเลขานกุารผูช้่วย

ไวใ้ห ้

 

ข้อ 42.   ประธานกรรมการเป็นประธานของที
ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที
ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที
ประชมุ หรอืไมส่ามารถ

ปฏิบตัิหนา้ที
ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที
ได ้ใหท้ี
ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึ
งมาประชมุคนหนึ
งเป็นประธานในที
ประชมุ  

 

ข้อ 43. การวินิจฉยัชี 4ขาดหรือการลงมติของที
ประชุมผูถื้อหุน้ ใหก้ระทาํโดยออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง

ลงคะแนนจะกระทาํดว้ยวิธีใดใหน้บัหนึ
งหุน้เป็นหนึ
งเสยีงเสมอ 

 

ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื
องใดซึ
งที
ประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั4นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ย     

ในขอ้นั4น เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั4งกรรมการ ใหอ้อกเสยีงลงคะแนนโดยไมม่ีขอ้หา้ม 

 

กรณีผูถื้อหุน้รายใดไดหุ้น้ของบรษัิทมาเป็นจาํนวนเกินกว่าจาํนวนที
กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิตกาํหนด โดย

ไม่ไดร้บัยกเวน้ใหถื้อหุน้เกินกว่าจาํนวนดงักลา่ว ผูถื้อหุน้รายนั4นจะออกเสียงลงคะแนนในที
ประชุมของผูถื้อหุน้   

ไดเ้พียงเทา่จาํนวนหุน้ที
กฎหมายกาํหนดใหถื้อไดเ้ทา่นั4น 

 

มติของที
ประชมุผูถื้อหุน้ใหถื้อปฏิบตัิดงันี 4 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามี    

คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที
ประชมุออกเสยีงเพิ
มขึ 4นอีกเสยีงหนึ
งเป็นเสยีงชี 4ขาด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี 4ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี
ของจาํนวนเสยีงทั4งหมดของผูถื้อหุน้ซึ
งมาประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(2.1)  การขายหรอืโอนธุรกิจของบรษัิททั4งหมดหรอืบางสว่นที
สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื
น 

(2.2)  การซื 4อหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทมหาชนอื
นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(2.3)  การทาํ แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกี
ยวกบัการใหเ้ช่าธุรกิจของบรษัิททั4งหมด หรอืบางสว่นที
สาํคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื
นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือรวมกิจการกับบุคคลอื
นโดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

 

ข้อ 44. กิจการซึ
งที
ประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํอยา่งนอ้ยมีดงันี 4 

(1) รบัทราบรายงานคณะกรรมการเกี
ยวกบักิจการของบรษัิทในรอบหนึ
งปีที
ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลอืกตั4งกรรมการแทนกรรมการที
ออกตามวาระ 

(5) แตง่ตั4งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิท 

(6) กิจการอื
น ๆ  
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ข้อมูลกรรมการอิสระที�เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ชื�อ-นามสกุล นายธีระชัย ภวูนาถนรานุบาล 
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

อาย ุ 71 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที�อยู ่ บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเลขานกุารบรษัิท ชั4น 8 

เลขที
 123 อาคารไทยประกนัชีวติ 1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

วันที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2557 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
จนถงึปัจจุบนั 

9 ปี  

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษที
แตกตา่งจากกรรมการทา่นอื
น ๆ ในทกุวาระที
เสนอในการ

ประชมุครั4งนี 4  

วุฒกิารศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์University of London 

- Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants in England 

and Wales 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 182/2564 

ประสบการณ ์ 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จาํกดั

(มหาชน) กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2558 – 2561 ที
ปรกึษา บรษัิท ขอ้มลูเครดิตแหง่ชาติ 

จาํกดั 

2555 – 2559 ประธานกรรมการ  บรษัิท ไทร เบคกา้ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จาํกดั 

2554 – 2555 รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงการคลงั 

กระทรวงการคลงั 

2547 – 2554 เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2545 – 2547 รองผูว้า่การธนาคารแหง่

ประเทศไทย 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไมม่ี 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น ไมม่ี 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

45 

(ที�ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถอืหุน้ในบริษัท ไมม่ี 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสทิธิออก
เสียงทั.งหมด 

- 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที�เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ชื�อ-นามสกุล นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา 
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 54 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที�อยู ่ บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเลขานกุารบรษัิท ชั4น 8 

เลขที
 123 อาคารไทยประกนัชีวติ 1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

วันที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการ 4 พฤศจิกายน 2556 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
จนถงึปัจจุบนั 

9 ปี 5 เดือน   

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษที
แตกตา่งจากกรรมการทา่นอื
น ๆ ในทกุวาระที
เสนอในการ

ประชมุครั4งนี 4  

วุฒกิารศึกษา - ปรญิญาโท LLM, University College London, London University  

- ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Certification Program (English Program) รุน่ 313/2564 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร IT 

Governance and Cyber Resilience Program รุน่ 16/2564 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Financial Statements for Directors รุน่ 42/2563 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Board Nomination and Compensation Program รุน่ 3/2561 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Ethical Leadership Program รุน่ 4/2559 

- ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร 

Director Accreditation Program รุน่ 120/2558 

ประสบการณ ์
 

2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทน 

บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จาํกดั 

(มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท 

กรรมการอิสระ 
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2563 – 2564 กรรมการบรษัิท CB Life Insurance Company 

Limited 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการกองทนุ กองทนุศาสตราจารย ์ม.ร.ว. 

เสนีย ์ปราโมช คณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2549 – ปัจจบุนั อาจารยพ์ิเศษ ภาควิชาการจดัการการ

ทอ่งเที
ยวและการบรกิาร

วิทยาลยันานาชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิ ม.ร.ว. เสนีย ์ปราโมช 

2538 – ปัจจบุนั ทนายความ สาํนกังานทนายความเสนีย ์

ปราโมช 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไมม่ี 

ตาํแหน่งในกิจการอื�น  
(ที�ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถอืหุน้ในบริษัท 62,500 หุน้ (ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2565) 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสทิธิออก
เสียงทั.งหมด 

0.0005% 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(หนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั�วไป)  

      
    
    เขียนที� _________________________________________________ 
 วนัที� ________ เดือน _____________________ พ.ศ. ___________ 
      
(1)   ขา้พเจา้ ___________________________________________________________ สญัชาติ ____________________________ 

อยูบ่า้นเลขที� ____________________ ถนน ___________________________ ตาํบล/แขวง ____________________________ 
อาํเภอ/เขต __________________________ จงัหวดั _____________________________ รหสัไปรษณีย ์__________________ 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยประกันชวีิต จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม ____________________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ___________________ เสยีง ดงันี � 

หุน้สามญั __________________________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ______________________ เสยีง 
หุน้บรุมิสทิธิ ________________________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ______________________ เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาย ุ71 ปี ที�อยู่ บรษัิท 

ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเลขานกุารบริษัท ชั�น 8 เลขที� 123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ 

(2) นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี ที�อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) สาํนกัเลขานุการบริษัท ชั�น 8 
เลขที� 123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ 

 (3)  ______________________________________________ อาย ุ_____________ ปี อยูบ่า้นเลขที� _________________ 
ถนน _________________________ ตาํบล/แขวง __________________________ อาํเภอ/เขต __________________  
จงัหวดั ______________________________ รหสัไปรษณีย ์____________________  

   

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี  2566  ในรูปแบบการประชมุระบบไฮบรดิ (Hybrid Meeting) ในวนัพฤหสับดีที� 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง
แกรนดบ์อลลมู ชั�น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที� 189 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110 หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  
 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนั�น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
         

ลงชื�อ _________________________________ ผูม้อบฉนัทะ  
         (                                                       ) 

 

ลงชื�อ _________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
         (                                ) 

    
ลงชื�อ _________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
         (                             ) 

   

ลงชื�อ _________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
         (               ) 

หมายเหตุ  ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

48 

   

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(หนงัสอืมอบฉนัทะแบบที�กาํหนดรายการตา่ง ๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

 
 

  
 เขียนที� _____________________________________
 วนัที� _______ เดือน _____________ พ.ศ._________ 
 

(1) ขา้พเจา้ ___________________________________________________________สญัชาติ _____________________________ 
อยูบ่า้นเลขที� __________________ ถนน _____________________________ ตาํบล/แขวง _____________________________  

 อาํเภอ/เขต ______________________________ จงัหวดั ___________________________ รหสัไปรษณีย ์_________________ 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม _____________________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ____________________ เสยีง ดงันี � 

 หุน้สามญั ______________________________  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _______________________ เสยีง 
 หุน้บรุมิสทิธิ ____________________________  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _______________________ เสียง 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) นายธีระชัย ภวูนาถนรานุบาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาย ุ71 ปี ที�อยู ่บรษัิท   

ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเลขานกุารบริษัท ชั�น 8 เลขที� 123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ 

(2) นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี ที�อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) สาํนกัเลขานุการบริษัท ชั�น 8  
เลขที� 123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ 

(3) _____________________________________________ อายุ _____________ ปี อยู่บา้นเลขที� _________________  
ถนน _______________________ ตาํบล/แขวง ________________________ อาํเภอ/เขต ______________________ 

 จงัหวดั ______________________________ รหสัไปรษณีย ์__________________  
  

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2566 ในรูปแบบการประชมุระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวนัพฤหสับดีที� 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้ง 
แกรนดบ์อลลมู ชั�น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที� 189 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110 หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี �  
 

☐   วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2565   
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
 
☐   วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 

 
 
 

 
 

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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☐   วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีบัญชี สิ�นสุด ณ  
  วันที� 31 ธันวาคม 2565 
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
 

☐   วาระที� 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงนิปันผล 
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
      

☐  วาระที� 5  พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  
  ☐  การเลอืกตั�งกรรมการทั�งชดุ 
    ☐  เห็นดว้ย ☐   ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง  
     

  ☐  การเลอืกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี � 
(1) ชื�อกรรมการ ___พลเอก วินยั ภทัทิยกลุ_        __  

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
(2) ชื�อกรรมการ ___นายอาํนาจ วงศพ์ินิจวโรดม___  

☐ เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง  
(3) ชื�อกรรมการ ___นายไชย ไชยวรรณ_             __  

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
(4) ชื�อกรรมการ ___นางศรสีดุา พลูพิพฒันนัท ์___  

☐ เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
 

☐ วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 และเงนิบาํเหน็จกรรมการ 
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
    

☐ วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2566 

 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
 

☐ วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
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☐ วาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี)  
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
      

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี � ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียง
นั�นไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 
(6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการ แก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ขอ้เท็จจรงิ ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

    
กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ  มอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 

ลงชื�อ _____________________________ ผูม้อบฉนัทะ  
   (                                         ) 

 
ลงชื�อ _____________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

   (                               ) 
    

ลงชื�อ _____________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
   (               ) 

   
ลงชื�อ _____________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

   (               ) 
 

หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
2. วาระเลอืกตั�งกรรมการสามารถเลอืกตั�งกรรมการทั�งชดุหรอืเลอืกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํตอ่       

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
4. ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารก่อนเขา้ประชมุตามที�ระบใุนคาํชี �แจงวิธีการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ การเขา้รว่มประชมุ  

การสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น การมอบฉนัทะ การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง สิ�งที�สง่มาดว้ย 8 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวนัพฤหสับดีที� 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด์
บอลลมู ชั�น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที� 189 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

 ☐  วาระที� ________ เรื�อง _________________________________________________________________________ 
☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที� 
  เห็นสมควร 
☐  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
 

 ☐  วาระที� ________ เรื�อง _________________________________________________________________________ 
☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที� 

       เห็นสมควร 
☐   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
 

☐  วาระที� ________ เรื�อง _________________________________________________________________________ 
☐  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�              
  เห็นสมควร 
☐   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
 

 ☐  วาระที� ________ เรื�อง _________________________________________________________________________ 
☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที� 
  เห็นสมควร 
☐  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
 
 

☐  วาระที� ________ เรื�อง เลือกตั�งกรรมการ (ตอ่)  

  ชื�อกรรมการ  _________________________________________________________________ 

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 

  ชื�อกรรมการ  _________________________________________________________________ 

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 

  ชื�อกรรมการ  _________________________________________________________________ 

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 

  ชื�อกรรมการ  __________________________________________________________________ 

☐  เห็นดว้ย ☐  ไมเ่ห็นดว้ย  ☐  งดออกเสยีง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(หนงัสอืมอบฉนัทะแบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ 

และแตง่ตั�งใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
 
 

  
 เขียนที� _____________________________________ 
        วนัที� _________ เดือน ____________ พ.ศ.________ 
 
(1) ขา้พเจา้ _______________________________________________________________________________________________ 

สาํนกังานตั�งอยู่เลขที� ________________ ถนน _______________________ ตาํบล/แขวง ______________________________
อาํเภอ/เขต _______________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์____________________________ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ______________________________________________
ซี�งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม ___________________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ____________________ เสยีง ดงันี � 

หุน้สามญั ____________________________  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _________________________ เสยีง 
หุน้บรุมิสทิธิ ___________________________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _________________________ เสยีง 
 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาย ุ71 ปี ที�อยู่ บริษัท  

ไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) สาํนกัเลขานกุารบริษัท ชั�น 8 เลขที� 123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ 

(2) นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี ที�อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) สาํนกัเลขานุการบริษัท ชั�น 8  
เลขที� 123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ 

(3) ______________________________________________ อายุ _____________ ปี อยู่บ้านเลขที� _________________  
ถนน _________________________ ตาํบล/แขวง _______________________ อาํเภอ/เขต ______________________ 

  จงัหวดั ______________________________ รหสัไปรษณีย ์__________________ 
 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจําปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที� 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ  
หอ้งแกรนดบ์อลลมู ชั�น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที� 189 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110 หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั�งนี � ดงันี �  

☐  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
☐  มอบฉนัทะบางสว่น คือ  

☐  หุน้สามญั _______________________ หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้_________________________ เสียง 
☐  หุน้บรุมิสทิธิ _____________________ หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้_________________________ เสียง 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ั�งหมด _______________________________ เสยีง   
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี � 
 
 
 

 

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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☐   วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2565 
☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  
☐  เห็นดว้ย __________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง _________ เสยีง 

 
☐   วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 

 
☐   วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีบัญชี สิ�นสุด ณ  
  วันที� 31 ธันวาคม 2565 
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย __________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ________ เสยีง 
 

☐   วาระที� 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรจากการผลดาํเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงนิปันผล 
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย __________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ________ เสยีง 
    

☐  วาระที� 5  พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  
  ☐  การเลอืกตั�งกรรมการทั�งชดุ 

 ☐  เห็นดว้ย ________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย ________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง _______ เสยีง 
      
  ☐  การเลอืกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี � 

(1) ชื�อกรรมการ ___พลเอก วินยั ภทัทิยกลุ_        __  
 ☐  เห็นดว้ย ______ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _______ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ______ เสยีง 

(2) ชื�อกรรมการ ___นายอาํนาจ วงศพ์ินิจวโรดม___ 
☐  เห็นดว้ย ______ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _______ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ______ เสยีง 

(3) ชื�อกรรมการ ___นายไชย ไชยวรรณ_             __ 
    ☐  เห็นดว้ย ______ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _______ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ______ เสยีง 

(4) ชื�อกรรมการ ___นางศรสีดุา พลูพิพฒันนัท ์___ 
    ☐  เห็นดว้ย ______ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _______ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ______ เสยีง 
 

☐ วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 และเงนิบาํเหน็จกรรมการ 
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย __________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ________ เสยีง 
    

☐ วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2566 

 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  

☐  เห็นดว้ย __________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ________ เสยีง 
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☐ วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  
    ☐  เห็นดว้ย ___________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย ________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง _________ เสยีง 

☐ วาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 
 ☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 ☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี �  
    ☐  เห็นดว้ย ___________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย ________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง _________ เสยีง 

  
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี � ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียง

นั�นไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 
(6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการ แก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

   
กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
  
 

ลงชื�อ _____________________________ ผูม้อบฉนัทะ  
   (                                         ) 

 
ลงชื�อ _____________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

   (                  ) 
   

ลงชื�อ _____________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  
   (               ) 

   
ลงชื�อ _____________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

   (               ) 
 
 
หมายเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี �ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั�งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นั�น 
2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) เอกสารการไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
(2) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ Custodian ที�ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ระบุ

ชื�อนิติบคุคล ผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบคุคล เงื�อนไขหรอืขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมอืชื�อ และที�ตั�งสาํนกังาน
ใหญ่ ซึ�งมีขอ้มลูเป็นปัจจบุนั มีอายไุมเ่กิน � ปีนบัจากวนัที�ในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้ และลงลายมือชื�อรบัรอง
สาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนของ Custodian พรอ้มทั�งประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน Custodian 
(4) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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(5) สาํเนาเอกสารการมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน (ถา้มี) 
3. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
4. วาระเลอืกตั�งกรรมการสามารถเลอืกตั�งกรรมการทั�งชดุหรอืเลอืกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5.  ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํตอ่

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวนัพฤหสับดีที� 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด์

บอลลมู ชั�น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที� 189 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

☐  วาระที� ________ เรื�อง _________________________________________________________________________________ 

☐   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

☐  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

☐  เห็นดว้ย _________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ________ เสียง 

 

☐  วาระที� ________ เรื�อง _________________________________________________________________________________ 

☐   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

☐  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

☐  เห็นดว้ย _________ เสียง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ________ เสียง 

 

☐  วาระที� ________ เรื�อง _________________________________________________________________________________ 

☐   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

☐  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

☐  เห็นดว้ย _________ เสียง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย _________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ________ เสียง 

 

☐  วาระที� ________ เรื�อง _________________________________________________________________________________ 

☐   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

☐  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

☐  เห็นดว้ย _________ เสียง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย ________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง ________ เสยีง 

 

☐  วาระที� ________ เรื�อง เลือกตั�งกรรมการ (ตอ่)  

 

ชื�อกรรมการ  ___________________________________________________________________________ 

☐  เห็นดว้ย ____________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย ___________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง __________ เสยีง 

 

ชื�อกรรมการ  ___________________________________________________________________________ 

☐  เห็นดว้ย ____________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย ___________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง __________ เสยีง 

  

ชื�อกรรมการ  ___________________________________________________________________________ 

☐  เห็นดว้ย ____________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย ___________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง __________ เสยีง 
 

ชื�อกรรมการ  ___________________________________________________________________________ 

☐  เห็นดว้ย ____________ เสยีง ☐  ไมเ่ห็นดว้ย ___________ เสยีง ☐  งดออกเสยีง __________ เสยีง 
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คาํชี<แจงวธีิการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม  

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

 

 

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

1.1 สาํหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที�มาประชุม ณ สถานที�ประชุม 

บรษัิทจะเปิดจดุตรวจสอบเอกสาร และจดุลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ตั6งแตเ่วลา PQ.RR น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งแกรนด์

บอลลมู ชั6น S โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที� PTU ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

PRPPR รายละเอียดการเดินทางปรากฏตามแผนที�แสดงที�ตั6งของสถานที�จัดประชุม (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 11) โดยมีเอกสาร

ประกอบการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ดงันี 6 

 

 1.1.1 ผู้ถอืหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา  

 

   กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  

ตน้ฉบบัเอกสารแสดงตนที�สว่นราชการออกให ้ซึ�งยงัไม่หมดอายแุละปรากฏรูปถ่ายของเจา้ของเอกสาร เช่น 

บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัขี� ใบอนญุาตขบัขี�สากล ใบสาํคญัประจาํตวั

คนตา่งดา้ว หนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ (“เอกสารแสดงตน”) 

 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  

   (ก) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที�แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุม) ซึ�งกรอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

   (ข) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ  

(ค) ตน้ฉบบัเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

สาํเนาเอกสารทกุฉบบัขอใหม้ีการรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสารลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

ในสาํเนาเอกสารของตนเอง  

 

  สาํหรบัเอกสารที�มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ขอใหแ้นบคาํแปลภาษาองักฤษซึ�งผูถื้อหุน้ลงลายมือชื�อ

รบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร ทั6งนี 6 หากเป็นเอกสารที�จดัทาํขึ 6นในต่างประเทศ จะตอ้งมีการรบัรองลายมือชื�อโดย

พนกังานรบัรองเอกสาร (Notary Public) ดว้ย 

 

 1.1.2 ผู้ถอืหุ้นที�เป็นนิติบุคคล  

 

  กรณีผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  

(ก) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที�ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์หรือส่วนราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบุคคลนั6นตั6งอยู่ ระบุชื�อนิติบุคคล ผูม้ีอาํนาจลง
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ลายมือชื�อผกูพนั เงื�อนไขหรอืขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ และที�ตั6งสาํนกังานใหญ่ ซึ�งมีขอ้มลูเป็น

ปัจจบุนั มีอายไุมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัที�ในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้     

(ข) ตน้ฉบบัเอกสารแสดงตนของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล 

 

   กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที�แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ) ซึ�งกรอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

(ข) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที�ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์หรือส่วนราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบุคคลนั6นตั6งอยู่ ระบุชื�อนิติบุคคล ผูม้ีอาํนาจลง

ลายมือชื�อผกูพนันิติบคุคล เงื�อนไขหรอืขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ และที�ตั6งสาํนกังานใหญ่ ซึ�งมี

ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั มีอายไุมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัที�ในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้  

(ค) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล 

(ง) ตน้ฉบบัเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

  

สาํเนาเอกสารทุกฉบบัขอใหม้ีการรบัรองสาํเนาถกูต้อง ดงันี 6 (1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ขอให้

เจา้ของเอกสารลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งในสาํเนาเอกสารของตนเอง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบคุคล 

ขอใหล้งลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล พรอ้มทั6งประทบัตราสาํคญัของนิติ

บคุคล (ถา้มี) 

 

   สาํหรบัเอกสารที�มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ขอใหแ้นบคาํแปลภาษาองักฤษซึ�งผูม้ีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบคุคลลงลายมือชื�อรบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร ทั6งนี 6 หากเป็นเอกสารที�จดัทาํขึ 6นในตา่งประเทศ จะตอ้งมี

การรบัรองลายมือชื�อโดยพนกังานรบัรองเอกสาร (Notary Public) ดว้ย 

 

 1.1.3 ผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั<งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น 

 (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที�แนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)  ซึ�งกรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 (ข) สาํเนาเอกสารการไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

 (ค) สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที�ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์ระบชืุ�อนิติบคุคล ผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบคุคล เงื�อนไขหรอืขอ้จาํกดัอาํนาจ

ในการลงลายมือชื�อ และที�ตั6งสาํนกังานใหญ่ ซึ�งมีขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีอายุไม่เกิน P ปีนบัจากวนัที�ใน

หนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้  

 (ง)  สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน Custodian 

 (จ) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (ฉ) สาํเนาเอกสารการมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ ให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน (ถา้มี) 
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สาํเนาเอกสารทุกฉบบัขอใหม้ีการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ดงันี 6 (1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ขอให้

เจา้ของเอกสารลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งในสาํเนาเอกสารของตนเอง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบคุคล 

ขอใหล้งลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล พรอ้มทั6งประทบัตราสาํคญัของนิติ

บคุคล (ถา้มี) 

 

 สาํหรบัเอกสารที�มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ขอใหแ้นบคาํแปลภาษาองักฤษซึ�งผูถื้อหุน้ หรือผูม้ีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบคุคล (แลว้แตก่รณี) ลงลายมือชื�อรบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร ทั6งนี 6 หากเป็นเอกสารที�จดัทาํ

ขึ 6นในตา่งประเทศ จะตอ้งมีการรบัรองลายมือชื�อโดยพนกังานรบัรองเอกสาร (Notary Public) ดว้ย 

 

1.2 สาํหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์

 สาํหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที�ประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งยื�นแบบคาํ

รอ้งเพื�อเขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ โปรดศึกษาขั6นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) และการเขา้ร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 9) โดยบริษัทจะเปิดให้

ลงทะเบียนยื�นแบบคาํรอ้งเพื�อเขา้รว่มประชมุตั6งแตว่นัที� 18 – 27 เมษายน 2566 ในวนัและเวลาทาํการ (ตั6งแตเ่วลา 8.30 –

17.30 น.) จนกวา่จะปิดการประชมุ โดยมีเอกสารที�ตอ้งจดัเตรยีมลว่งหนา้เพื�อใชใ้นการยื�นแบบคาํรอ้ง ดงันี 6 

 

 1.2.1 ผู้ถอืหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา  

 

   กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  

สาํเนาเอกสารแสดงตนที�ส่วนราชการออกให้ ซึ�งยงัไม่หมดอายุและปรากฏรูปถ่ายของเจา้ของเอกสาร เช่น 

บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัขี� ใบอนญุาตขบัขี�สากล ใบสาํคญัประจาํตวั

คนตา่งดา้ว หนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ (“เอกสารแสดงตน”) 

 

  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  

 (ก)  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที�แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ) ซึ�งกรอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

 (ข) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ  

 (ค) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

สาํเนาเอกสารทกุฉบบัขอใหม้ีการรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสารลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

ในสาํเนาเอกสารของตนเอง 

 

 สาํหรบัเอกสารที�มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ขอใหแ้นบคาํแปลภาษาองักฤษซึ�งผูถื้อหุน้ลงลายมือชื�อ

รบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร ทั6งนี 6 หากเป็นเอกสารที�จดัทาํขึ 6นในต่างประเทศ จะตอ้งมีการรบัรองลายมือชื�อโดย

พนกังานรบัรองเอกสาร (Notary Public) ดว้ย 
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 1.2.2 ผู้ถอืหุ้นที�เป็นนิติบุคคล  

 

 กรณีผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ที�ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์หรือส่วนราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบุคคลนั6นตั6งอยู่ ระบุชื�อนิติบุคคล ผูม้ีอาํนาจลง

ลายมือชื�อผกูพนั เงื�อนไขหรอืขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ และที�ตั6งสาํนกังานใหญ่ ซึ�งมีขอ้มลูเป็น

ปัจจบุนั มีอายไุมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัที�ในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้     

(ข) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล 

 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที�แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุม) ซึ�งกรอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

(ข) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที�ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์หรือส่วนราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบุคคลนั6นตั6งอยู่ ระบุชื�อนิติบุคคล ผูม้ีอาํนาจลง

ลายมือชื�อผกูพนันิติบคุคล เงื�อนไขหรอืขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ และที�ตั6งสาํนกังานใหญ่ ซึ�งมี

ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั มีอายไุมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัที�ในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้  

(ค) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล 

(ง) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

สาํเนาเอกสารทุกฉบบัขอใหม้ีการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ดงันี 6 (1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ขอให้

เจา้ของเอกสารลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งในสาํเนาเอกสารของตนเอง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบคุคล 

ขอใหล้งลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล พรอ้มทั6งประทบัตราสาํคญัของนิติ

บคุคล (ถา้มี) 

 

สาํหรบัเอกสารที�มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ขอใหแ้นบคาํแปลภาษาองักฤษซึ�งผูม้ีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบคุคลลงลายมือชื�อรบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร ทั6งนี 6 หากเป็นเอกสารที�จดัทาํขึ 6นในตา่งประเทศ จะตอ้งมี

การรบัรองลายมือชื�อโดยพนกังานรบัรองเอกสาร (Notary Public) ดว้ย 

 

 1.2.3 ผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั<งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น ใชเ้อกสารเช่นเดียวกบัที�ระบไุวใ้นขอ้ 1.1.3 

  

ทั<งนี< บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี

ดังต่อไปนี< 

ก. ผูม้อบฉนัทะ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

ข. หนงัสอืมอบฉนัทะมีการแกไ้ขขอ้มลูที�สาํคญั โดยผูม้อบฉนัทะมิไดล้งนามกาํกบัทกุแหง่ที�มีการแกไ้ขดงักลา่ว 

ค. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลมีอายเุกิน 1 ปีนบัจากวนัที�ในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
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ง. เอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมค่รบถว้น 

 

หมายเหต ุ  ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามเพิ�มเติมเกี�ยวกับวิธีการหรือปัญหาในลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ที� 

Inventech Call Center ตามช่องทาง ดงันี 6 

�         0-2931-9130 

�           @inventechconnect (ใหบ้ริการระหว่างวนัที� 18 - 27 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (เฉพาะวนั

ทาํการ ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

 

 

2. การเข้าร่วมประชุม  

 

2.1 สาํหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที�มาประชุม ณ สถานที�ประชุม 

 ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที�ไดล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุแลว้ สามารถเขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งแกรนดบ์อลลมู ชั6น 7 

โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท ในบรเิวณที�บรษัิทจดัไวส้าํหรบัรบัรองทา่นผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 บรษัิทไดก้าํหนดมาตรการและแนวทางเพื�อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไวด้งันี 6 

 2.1.1  บริษัทไดจ้ัดเตรียมอาหารว่างและเครื�องดื�มสาํหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ บรรจุในกล่องเพื�อมอบให้

หลงัจากการลงทะเบียน ทั6งนี 6 ขอใหท้า่นรกัษาระยะหา่งระหวา่งกนัในขณะรบัประทานบรเิวณหนา้หอ้งประชมุ 

และงดการรบัประทานอาหารวา่งในหอ้งประชมุ   
 2.1.2 บริษัทไดจ้ัดเตรียมจุดที�มีแอลกอฮอลห์รืออปุกรณล์า้งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที�มีการใชง้าน

รว่มกนั 

 2.1.3 บรษัิทกาํหนดใหเ้จา้หนา้ที�ของบรษัิททกุคนตอ้งผา่นการคดักรองดว้ยชดุตรวจ ATK ก่อนวนัประชมุไมเ่กิน 24 

ชั�วโมง 

 2.1.4 ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที�อยูภ่ายในหอ้งประชมุ (เวน้แตเ่มื�อตอ้งการดื�มนํ6า) 

 

2.2 สาํหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์

2.2.1  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถกดลิงกส์าํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมตามที�ปรากฏในอีเมลแจง้

ผลการอนุมัติ เพื�อ Log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ได้ในวันพฤหัสบดีที� 27 เมษายน 2566 

ตั6งแตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป (ก่อนเปิดการประชมุ 2 ชั�วโมง)  

2.2.2  เมื�อ Log in เขา้ระบบ Inventech Connect แลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้รว่ม

ประชุม” ซึ�งในขั6นตอนนี 6จะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะทาํการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ 

และจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ  

2.2.3  หากเกิดกรณีที�ระบบขดัขอ้งในระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัแจง้ผา่นอีเมลเพื�อกลบั

เขา้สูก่ารประชมุผา่นระบบสาํรองตอ่ไป 

2.2.4 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งอยูใ่นการประชมุจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแตล่ะวาระก่อนจะปิดให้

ลงมติในวาระนั6น ๆ  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะออกจากการประชุม หรือ Log out จากระบบก่อนที�

จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้จะไมถ่กูนบัเป็นองคป์ระชมุ และไมถ่กูนาํมานบัคะแนน
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ในวาระนั6น ๆ  อยา่งไรก็ตาม การออกจากการประชมุ หรอื Log out ในวาระใดวาระหนึ�งจะไมเ่ป็นการตดัสทิธิ

ของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้รว่มประชมุและลงคะแนนในวาระตอ่ไป 

 

 

3. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานในที�ประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น

ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั6น ๆ  ตามความเหมาะสม โดยหากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคาํถาม หรอืตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเรื�องที�

เกี�ยวขอ้ง สามารถดาํเนินการได ้ดงันี 6  

 

3.1 สาํหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที�มาประชุม ณ สถานที�ประชุม 

3.1.1  บริษัทไดจ้ดัที�นั�งในหอ้งประชมุโดยมีระยะห่างระหวา่งที�นั�งตามมาตรการของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง ทั6งนี 6 บริษัทจะให้

สิทธิในการเขา้หอ้งประชุมแก่ผูเ้ขา้รว่มประชุมที�ลงทะเบียนก่อน และเมื�อที�นั�งที�ไดจ้ดัสรรไวค้รบตามจาํนวน

แลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้หอ้งประชุมดงักลา่ว โดยขอใหผู้ถื้อหุน้

หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกสแ์ทน  

3.1.2 กรณีที�ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาที�บริษัทเปิดโอกาสใหส้าํหรบัแต่

ละวาระ ทา่นสามารถทาํไดโ้ดย 

(ก) ยกมือขึ 6นเพื�อแสดงความประสงค ์และเมื�อประธานในที�ประชุมอนญุาตแลว้ เจา้หนา้ที�จะนาํไมโครโฟน

ไปส่งมอบใหแ้ก่ท่าน ทั6งนี 6 ก่อนเริ�มการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหท้่านแจง้ชื�อ นามสกุล 

รวมทั6งสถานะในการเขา้รว่มประชมุวา่ทา่นเป็นผูถื้อหุน้ หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ทา่นใด เพื�อ

บรษัิทสามารถบนัทกึในรายงานการประชมุไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น หรอื 

(ข) ท่านสามารถเขียนคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นบนกระดาษที�บริษัทไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้และสง่มอบแก่

เจา้หนา้ที�  

 

3.2 สาํหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์

3.2.1  เลอืกเมนกูารสง่คาํถาม จากนั6นเลอืกวาระที�ตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จากนั6นกด “คาํถาม” ใน

กรณีที�ตอ้งการสอบถามผา่นขอ้ความ สามารถพิมพค์าํถามหรอืความคิดเห็น แลว้กด “สง่คาํถาม”  

3.2.2  ในกรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านทางระบบภาพและเสียง  ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมกดที�เมนู 

“สอบถามผา่นภาพและเสยีง” จากนั6นกด “ตกลง” เพื�อยืนยนัในการจองคิว จากนั6นเมื�อไดร้บัสญัญาณใหถ้าม

คาํถาม ใหท้าํการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนของท่าน โดยขอใหแ้จง้ชื�อ นามสกุล และสถานะการเป็นผูถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่านใด ก่อนถามคาํถามทกุครั6ง เพื�อใหบ้ริษัทสามารถบนัทึกในรายงานการ

ประชมุไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

 

ทั6งนี 6 บริษัทจะตอบคาํถามในหอ้งประชุมเฉพาะเรื�องที�เกี�ยวกับวาระการประชุมที�มีการลงคะแนนเสียงเท่านั6น  สาํหรบั

คาํถามและขอ้เสนอแนะอื�นใดที�เกี�ยวกบัวาระการประชมุ ซึ�งผูถื้อหุน้สอบถาม และไมไ่ดม้ีการตอบในที�ประชมุ บรษัิทจะสรุปประเด็น

คาํถาม-คาํตอบไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุผูถื้อหุน้และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิท ภายใน Pk วนันบัแตว่นัที�มีการ

ประชมุ 
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4. การมอบฉันทะ 

 

 บรษัิทไดจ้ดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้กาํหนด จาํนวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

 � หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั�วไป ซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซอ้น 

 � หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที�กาํหนดรายการตา่ง ๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั 

 � หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั6งให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 

บริษัทไดจ้ัดส่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวมาพรอ้มกับหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7)

เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ที�ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองพิจารณาวา่จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื�น หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

ของบรษัิท (ตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 6) เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผูถื้อหุน้แทน ทั6งนี 6 ผูถื้อ

หุน้ยังสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี�เว็บไซตข์องบริษัท https://investor.thailife.com/th/document/shareholder-

meetings  

 

นอกจากนี 6 บริษัทไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ท่านผูถื้อหุน้ในการนาํสง่เอกสารการมอบฉนัทะมายงับริษัทเป็นการลว่งหนา้

ก่อนวนัประชมุ โดยบริษัทไดจ้ดัเตรยีมและแนบซองบรกิารธุรกิจตอบรบัมาพรอ้มกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ ทั6งนี 6 ท่านสามารถ

ปิดผนึกและนาํส่งแก่บริษัททางไปรษณีย ์โดยไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส ์ท่านสามารถนาํส่งเอกสารการมอบฉันทะในขั6นตอนการลงทะเบียนยื�นแบบคาํรอ้งผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสไ์ดอ้ีก

ช่องทางหนึ�ง ภายในวันศุกรท์ี� 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. เพื�อความเรยีบรอ้ยในการเตรยีมการประชมุ 

 

4.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื�น 

4.1.1  ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

4.1.2 ผูม้อบฉนัทะตอ้งกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ รวมทั6งจดัใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะลงลายมือชื�อใหถ้กูตอ้งครบถว้น  

4.1.3 กรณีที�มีการแกไ้ขหนงัสอืมอบฉนัทะในวาระใด ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงลายมือชื�อกาํกบัการแกไ้ข มิฉะนั6น บรษัิท

จะถือวา่ผูร้บัมอบฉนัทะเป็น “ผูไ้มม่ีสทิธิออกเสยีง” ในวาระดงักลา่ว 

 

4.2  การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 ทา่นสามารถระบชืุ�อกรรมการอิสระของบรษัิทที�กาํหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เพียงทา่นเดียว ดงันี 6  

 

- นายธีระชัย ภวูนาถนรานุบาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  อาย ุ 71 ปี  

  ที�อยู ่ บรษัิท ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเลขานกุารบรษัิท ชั6น 8 เลขที� 123  

   อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรอื 
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- นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 54 ปี  

ที�อยู ่ บรษัิท ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) สาํนกัเลขานกุารบรษัิท ชั6น 8 เลขที� 123  

 อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

5. การออกเสียงลงคะแนน  

 

สาํหรบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 43 ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ผูถื้อหุน้คนใดมี

สว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใดซึ�งที�ประชุมจะตอ้งลงมติ ผูน้ั6นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในเรื�องนั6น เวน้แต่เป็นการออกเสยี ง

ลงคะแนนเลอืกตั6งกรรมการ ใหอ้อกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดยไมม่ีขอ้หา้ม 

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมแทน และไดท้าํเครื�องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ 

“งดออกเสียง” ในหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ลว้ บริษัทจะบนัทึกคะแนนเสียงตามความประสงคข์องที�ผูถื้อหุน้ไว้

เป็นการลว่งหนา้ในระบบ และจะนาํมารวมกบัการออกเสยีงลงคะแนนของผูถื้อหุน้อื�นในที�ประชมุตอ่ไป 

 

5.1  สาํหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที�มาประชุม ณ สถานที�ประชุม 

5.1.1 ในการลงคะแนนเสียง บริษัทไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนไวใ้หผู้ถื้อหุน้ทกุราย เพื�อความสะดวกในการใชส้ทิธิz

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที�ผูถื้อหุน้ไดร้บัจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ ซึ�งไดพ้ิมพ์

รายละเอียดไวใ้นบตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีที�วาระนั6นมีหลายรายการ บรษัิทจะเสนอใหท้ี�ประชมุลงมติในแต่

ละรายการ เช่น วาระที� 5 พิจารณาเลอืกตั6งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ เป็นตน้ 

5.1.2  วิธีการออกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 

(ก) สาํหรบัผูถื้อหุน้ที� “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ใหท้าํเครื�องหมาย พรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนน 

และยกมือขึ 6นเพื�อแสดงตวั ทางบริษัทจะมีเจา้หนา้ที�ไปรบับตัรลงคะแนนดงักล่าว เพื�อนาํไปนบัคะแนน

เสยีงตอ่ไป 

(ข) สาํหรบัผูถื้อหุน้ที� “เห็นด้วย” ไม่ตอ้งทาํเครื�องหมาย หรือสง่บตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ที� โดยบริษัทจะ

นาํคะแนนเสียงที� “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหกัออกจากจาํนวนเสียงทั6งหมด ของผูถื้อหุน้ที�

เขา้รว่มประชมุในแตล่ะวาระนั6น ๆ ไดจ้าํนวนเทา่ใดจะถือเป็นคะแนนเสยีงที�มีมติเห็นดว้ย 

5.1.3 ในกรณีที�ผูม้อบฉนัทะมิไดร้ะบคุวามประสงคส์าํหรบัการออกเสียงลงคะแนนสาํหรบัวาระใดในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุผูถื้อหุน้มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจาก

ที�ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนเสยีงไดต้ามที�เห็นสมควร 

5.1.4 กรณีที�จะถือวา่เป็นบตัรเสยี ไดแ้ก่  

(ก) บตัรลงคะแนนที�ไมม่ีการลงลายมือชื�อผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) บัตรลงคะแนนที�มีการทําเครื�องหมายเกินกว่าหนึ�งช่อง (ยกเว้นกรณีการออกเสียงลงคะแนนของ 

Custodian) 

(ค) บตัรลงคะแนนที�มีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือชื�อกาํกบั หรอืไมแ่สดงความประสงคท์ี�ชดัเจน 
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(ง) บตัรลงคะแนนที�ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่คะแนนเสยีงที�มีอยู่ 
 

5.2  สาํหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์

5.2.1  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที�ประชุมจะขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติ โดยการ

ลงคะแนนผ่านระบบการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งลงคะแนนเสียงในช่อง “เห็น

ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสียง” เพียงช่องเดียว  

5.2.2 ในวาระใดที�ผูเ้ขา้รว่มประชมุทาํการยกเลกิการลงคะแนนเสยีง หรอืมิไดท้าํการลงคะแนนเสยีงใด ๆ ผา่นระบบ

การประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ภายในระยะเวลาที�บริษัทเปิดใหอ้อกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่า

ผูเ้ขา้รว่มประชมุออกเสยีง “เห็นด้วย” ในวาระนั6น 

 

 

6. การนับคะแนนเสียง  

 

6.1 บริษัทจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้ร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยสว่นที�เหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที� “เห็นด้วย” 

6.2 ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้

ประธานในที�ประชุม ออกเสียงเพิ�มขึ 6นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี 6ขาด  เวน้แต่ วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาอนมุตัิเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2566 และเงินบาํเหน็จกรรมการ ซึ�งตามมาตรา 90 วรรคสอง ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 (และที�

แกไ้ขเพิ�มเติม) ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และวาระที� 8 เรื�อง 

พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ�งตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 56 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของ

จาํนวนเสยีงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 6.3 บริษัทจะประกาศมติของที�ประชุมในวาระใด ๆ และแสดงผลการนบัคะแนนเสียงใหท้ี�ประชุมทราบว่ามติดงักลา่วมี

คะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เท่าใด อย่างไรก็ตามหากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบั

คะแนนนานกว่าปกติ ประธานในที�ประชุมอาจจะขอใหท้ี�ประชุมดาํเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพื�อใหก้ารประชุมเป็นไป

อยา่งตอ่เนื�อง และเมื�อเจา้หนา้ที�ไดต้รวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ก็จะแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบผลของมติในวาระนั6น ๆ ทนัที 

 

หมายเหต ุ   

� ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2566 ณ สถานที�ประชุม ได้ที�สาํนัก

เลขานุการบริษัท โทร. 0-2247-0247 ต่อ 3813 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันทาํการ ไม่รวมวันหยุดราชการและ

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

� ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามเพิ�มเติมเกี�ยวกบัวิธีการหรือปัญหาในลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ที� Inventech 

Call Center ตามช่องทาง ดงันี 6 

                0-2931-9130 

                @inventechconnect (ใหบ้ริการระหว่างวนัที� 18 - 27 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (เฉพาะวนัทาํการ ไม่

รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 
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ขั<นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2566 ณ สถานที�ประชุม และผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ขั6นตอนการเขา้รว่มประชมุ ณ สถานที�ประชมุ 

� กรณีผู้ถอืหุน้และผู้รับมอบฉันทะที�ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม สามารถดาํเนินการ ดงันี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผังแสดงขั<นตอนการเ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั<นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม 

1. กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

3 รับบัตรลงคะแนน 

2. เขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุ 

3. ลงคะแนนเสยีงตามความประสงคบ์นบตัรลงคะแนน 

2 เจ้าหน้าที�ลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร 
และทาํการลงทะเบียน 

1 ยื�นเอกสารแสดงตน ณ จุดลงทะเบียน 

1. กรณีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

2 เจ้าหน้าที�ตรวจสอบเอกสาร 
1 ยื�นเอกสารการมอบฉันทะ ณ จุดตรวจเอกสาร 

4 เจ้าหน้าที�ลงทะเบียนทาํการลงทะเบียน 

3 

้ ้ ี�� ี ํ ี

ยื�นเอกสารที�ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน 

5 รับบัตรลงคะแนน 

2. เขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุ 

3. ลงคะแนนเสยีงตามความประสงคบ์นบตัรลงคะแนน 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมแทน 

สามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงับรษัิททางไปรษณียต์ามที�อยูด่า้นลา่งนี 6 โดยใชซ้องธุรกิจตอบรบัที�แนบมา

พรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ทั6งนี 6 เอกสารการมอบฉันทะจะตอ้งส่งถึงบริษัทภายในวันศุกรท์ี� 21 เมษายน 2566 เวลา  

17.00 น. หรอืสามารถยื�นเอกสารการมอบฉนัทะดงักลา่ว ณ สถานที�ประชมุ 

 

บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกัเลขานกุารบรษัิท ชั6น 8 

ตู ้ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกนัชีวิต กรุงเทพฯ 10326  
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แผนผังแสดงขั<นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม 

 

กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ผู้ถอืหุ้น เจ้าหน้าที�ลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

แสดงเอกสาร 
เพื�อลงทะเบยีน 

ตรวจสอบเอกสาร 
ณ จดุลงทะเบยีน 

ไมผ่า่นการตรวจสอบ 

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้รว่มประชมุ 
และลงคะแนน 

ผา่นการตรวจสอบ 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 9

 

69 

 

 

กรณีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

ผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที�ตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที�ลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

แสดงเอกสาร 
เพื�อลงทะเบยีน 

ลงทะเบียน 
เขา้รว่มประชมุ 

ณ จดุลงทะเบยีน 

ไมผ่า่นการตรวจสอบ 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้รว่มประชมุ 
และลงคะแนน 

ผา่นการตรวจสอบ 

ตรวจสอบเอกสาร 
ณ จดุตรวจสอบเอกสาร 
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ขั6นตอนการเขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting)   

� กรณีผู้ถอืหุน้และผู้รับมอบฉันทะที�ประสงคจ์ะเข้าประชุมผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส ์สามารถดาํเนินการ ดงันี 6 

  ขั<นตอนการยื�นแบบคาํร้องเพื�อเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื�นแบบคาํรอ้งเพื�อเขา้รว่มประชมุ ผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปที�  https://app.inventech.co.th/TLI165705R 

หรอืสแกน QR Code นี 6 เพื�อเขา้สูร่ะบบ                     และดาํเนินการตามขั6นตอนดงัภาพ  

2. สาํหรบัผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะ  (ที�ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท) ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส ์ระบบลงทะเบียนยื�นแบบคาํรอ้งจะเปิดใหด้าํเนินการตั6งแตว่นัที� 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะปิดการ

ประชมุในวนัที� 27 เมษายน 2566  

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมแทน 
สามารถลงทะเบียนยื�นแบบคาํรอ้งผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์หรือจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงับริษัททาง
ไปรษณียต์ามที�อยู่ดา้นล่างนี 6 โดยใชซ้องธุรกิจตอบรบัที�แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม ทั6งนี 6 เอกสารการมอบฉันทะ
จะตอ้งสง่ถึงบรษัิทภายในวนัศกุรท์ี� 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 

 

บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกัเลขานกุารบรษัิท ชั6น 8 

ตู ้ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกนัชีวิต กรุงเทพฯ 10326  

3. ระบบประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัพฤหสับดีที� 27 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชมุ  

2 ชั�วโมง) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ที�ไดร้บั และปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

0-2931-9130 

@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหวา่งวนัที� 18 – 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวนัทาํการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยดุนักขตัฤกษ)์ 
แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือบอกกล่าว 

นัดประชุม 

2 

ุ
เลือกประเภทในการยื�นแบบคาํร้อง เพื�อทาํรายการ  
ซึ�งมี 4 ขั<นตอน ดังนี< 

3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที� แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 
** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ทาํรายการด้วยอเีมลและหมายเลข

โทรศัพทเ์ดยีวกัน ** 

ขั<นตอนที� 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุน้ 

ขั<นตอนที� 2 กรอกข้อมูลสาํหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น 
ขั<นตอนที� 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 

ขั<นตอนที� 4 ทาํรายการสาํเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้น   

                อีกครั<ง เพื�อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใ้้ ช้ ให้ทาํรายการดว้ยอเีมลและหมายเลข



  สิ�งที�ส่งมาด้วย 9 

71 

  ขั<นตอนการติดตั<ง Webex Meetings 

สาํหรับระบบปฏิบัตกิาร IOS สาํหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 

1 เข้า App Store 

2 พมิพ ์ Webex  Meetings ที�ช่องค้นหา 

3 กดปุ่ม “รับ” เพื�อตดิตั<งแอปพลิเคชั�น 

4 รอ สักครู่ ระบบทาํการดาวนโ์หลด
แอปพลิเคชั�น 

5 เสร็จสิ<น ขั<นตอนการติดตั<ง จะแสดง
ไอคอนแอปพลิเคชั�นบนหน้าจอ 

1 เข้า Play Store 

2 พมิพ ์ Webex  Meetings ที�ช่องค้นหา 

3 กดปุ่ม “ตดิตั<ง” เพื�อตดิตั<งแอปพลิเคชั�น 

4 รอ สักครู่ ระบบทาํการดาวน์
โหลดแอปพลิเคชั�น 

5 เสร็จสิ<น ขั<นตอนการติดตั<ง จะแสดง
ไอคอนแอปพลิเคชั�นบนหน้าจอ 

ขั<นตอนการลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก ์URL สาํหรับเข้าห้องประชุมที�ได้รับจากอีเมล 

2 นําอีเมล และ รหัสผ่าน มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองคป์ระชุม 

4 จากนั<นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” 

7 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื�อลงทะเบียน 

เข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings  ดังนี< 

7.1 กรอกชื�อผู้ใช้งาน ในชอ่ง Name และอีเมล ในช่อง Email Address 

 ให้ตรงกับข้อมูลที�ทาํการยื�นแบบคาํร้อง 
7.2 กด “Next” 

6 กดปุ่ม “Open Webex” ที�แสดงบนหน้าจอ 

 8 กดปุ่ม “Join” เพื�อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด 

9 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื�อลงทะเบียนเข้า รับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี< 

9.2 กดปุ่ม “OK” 

9.1 กรอกชื�อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูล 

ที�ทาํการยื�นแบบคาํร้อง 

10 กดปุ่ม “อนุญาต” เพื�อเป็นการเปิดสิทธิ]การเข้าถงึไมโครโฟน 

11 กดปุ่ม “Join” เพื�อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด 

สาํหรบัการใชง้านผา่น PC/Laptop ไมต่อ้งทาํการติดตั6ง Application สว่นการใชง้านผา่น Mobile มีขั6นตอนการติดตั6ง ดงันี 6 

5 และกดปุ่ม “รับชมการประชุม” 
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กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

กดปุ่ม “Continue” ที�เมนู “Multimedia Viewer” 

กรอกอีเมลและรหัสผ่านที�ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

8 ระบบจะแสดงผลลัพธก์ารลงคะแนนเสียงล่าสุด 

ที�ได้ทาํการเลือกลงคะแนน 

1 กดที�เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ ์์

2 กดที�เมนู “Chat” และเลือกที�ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ 

กดที�เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ ์         

(กรณีเป็น iOS) 

ณ์       

3 กดลิงก ์“ลงคะแนนและถามคาํถาม” 

4 จากนั<นกดปุ่ม “Continue” 

5 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที�ได้รับจากอีเมล  

หรือขอรหัส OTP  
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

7 

เลือกระเบียบวาระการประชุมที�บริษัทกาํหนด8 

กดปุ่ม “ลงคะแนน” 9 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์เ10 

ระบบจะแสดงผลลัพธก์ารลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที�ได้ทาํการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ�งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุด

ของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผล

คะแนน ทั<งนี< กรณีที�ผู้เข้าร่วมประชุมทาํการยกเลิกการลงคะแนนเสียง หรือมิได้ทาํการลงคะแนนเสียงผ่านระบบสาํหรับ

วาระใด ภายในระยะเวลาที�เปิดให้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถอืว่าผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั<น 

ากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสด กรณ

ขั<นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน” 

11 

ขั<นตอนการถามคาํถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมที�บริษัทกาํหนด 

พมิพค์าํถาม และกด “ส่งคาํถาม” 

1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2 

กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  

กดปุ่ม “ตกลง” เพื�อยืนยันการจองคิว 

รอเจ้าหน้าที�จัดลําดับคิวในการถามคาํถามก่อนที�ท่านจะ

สามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป 

กดปุ่ม “คาํถาม”  

การสอบถามคาํถาม 

1 

2 

3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน” 

5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที�บริษัทกาํหนด 

6 กดปุ่ม “ลงคะแนน” 

7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์
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*หมายเหตุ การทาํงานของระบบประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึ<นอยูก่ับ

ระบบอินเทอรเ์น็ตที�รองรับของผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถงึอุปกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ ์

กรุณาใช้อุปกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี<ในการใช้งานระบบ 

 `. ความเร็วของอินเทอรเ์น็ตที�แนะนํา 

     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเ์น็ตที� 2.5 Mbps (ความเร็วอนิเทอรเ์น็ตที�แนะนํา) 

     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเทอรเ์น็ตที� 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเทอรเ์น็ตที� 0.5 Mbps 

 z. อุปกรณท์ี�สามารถใช้งานได ้

     - โทรศัพทเ์คลื�อนที�/อุปกรณแ์ท็ปเลต็ ระบบปฏิบัตกิาร iOS หรือ Android 

     - เครื�องคอมพิวเตอร/์เครื�องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 |. อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Chrome (เบราวเ์ซอรท์ี�แนะนํา) / Safari / Microsoft Edge  

** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 

คู่มือการตดิตั<ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request คู่มือการใช้งาน e-Voting 
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แผนผังแสดงขั<นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 

ผู้ถอืหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Inventech Connect เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สแกน QR code จากหนงัสอืเชิญ  
หรอืกดลงิกเ์ขา้เว็บไซต ์

กรอกขอ้มลูยื�นแบบคาํรอ้ง 
ผา่นระบบ e-Request 

สง่แบบคาํรอ้ง 

แจง้อเีมล “ตอบกลบัแบบคาํรอ้ง
และกาํลงัดาํเนินการ” 

ตรวจสอบและ 
อนมุตัิเอกสาร 

ไมผ่า่นการอนมุตัิ 

แจง้อีเมล  
“ปฏิเสธแบบคาํรอ้ง” 

แกไ้ขขอ้มลูและแนบเอกสาร 

แจง้อีเมล  
“การอนมุตัิแบบคาํรอ้ง”  

โดยจะไดร้บัรหสัผา่นและ 
ลงิกส์าํหรบัลงทะเบียน 

เวลาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

กดลงิก ์“ลงทะเบียน” 
 เพื�อเขา้รว่มประชมุ 
ผา่นระบบ e-Voting 

รบัชมถ่ายทอดสดและ
ลงคะแนนเสยีง 

ผา่นการอนมุตั ิ

 เงื�อนไขการใช้งานระบบ 

กรณีรวมบัญชี/การเปลี�ยนบัญชี 

กรณียื�นแบบคาํรอ้งหลายรายการ โดยใชอี้เมลและเบอรโ์ทรศพัทเ์ดียวกนั ระบบจะรวมบญัชีผูใ้ชง้านให ้หรือในกรณีที�ผูใ้ชง้านมากกว่า 

1 บญัชี สามารถกดปุ่ ม “เปลี�ยนบญัชี” เพื�อเขา้ใชง้านบญัชีอื�น โดยบญัชีก่อนหนา้จะยงัถกูนบัเป็นฐานในการประชมุ 

กรณีออกจากการประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม “ลงทะเบียนออกจากองคป์ระชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนาํออกจากฐานคะแนนใน  ทกุวาระที�

ยงัไม่ไดด้าํเนินการ  
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