
 

เอกสารสิ่งท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 7 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
                                       
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.............................................         เขียนที่.................................................................................. 
      วันที่..............เดือน........................................พ.ศ................ 

 
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................สัญชาติ...............................อยู่บ้านเลขที่................................ 

ถนน...............................................ต าบล/แขวง................................................................อ า เภอ/เขต.............................................

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์............................................... 

 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจ านวนทั้งส้ินรวม................................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสียง  

  
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

     ...................................................................................................อาย.ุ......................ปี อยู่บ้านเลขที่..................

ถนน.................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................... 

รหัสไปรษณีย์......................................หรือ 

       นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ   อายุ    75   ปี อยู่บ้านเลขที ่ 61 ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 หรือ 

       นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   อายุ    76    ปี 

อยู่บ้านเลขที ่442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม     

สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย 
เลขที ่25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั้งนี้ ดังนี ้

 

      วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 

                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                                เห็นด้วย              ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง 
    

      วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

        (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
 

     วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

        ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                      เห็นด้วย              ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง  

ปิดอากร

แสตมป์  
20 บาท 
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      วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรประจ าป ี2561 

                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                                เห็นด้วย              ไมเ่ห็นด้วย            งดออกเสียง 
  

           วาระที่ 5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 

                         การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (รวม 4 ท่าน) 

                                     เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง  
 

                           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

             (1) นายสิงห์  ตังทัตสวัสด์ิ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

                                     เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง  
 

            (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล         กรรมการอิสระและกรรมการก าหนด 
     ค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

                                     เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง  
 

            (3) นายช.นันท์   เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 
                                     เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง  
 

              (4) ดร.อภิสิทธิ์   อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (ต่อวาระ)     

                                     เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง  
 

      วาระที่ 6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

                          (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                                เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง 
  

      วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                                เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง 
 

      วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                                เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน

หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้มอบฉันทะ 

     (..................................................................)  

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉนัทะ           

        (.........................................................) 

 

 
 
 

 ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ           
                  (นายชัย โสภณพนชิ) 
                     ประธานกรรมการ 

 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 
                   (นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช) 

  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 

   แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ 

   แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 

                    ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105        

ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 

เวลาและสถานที่อื่นด้วย 

................................... 

 

 

  วาระที่.........................................เรื่อง................................................................................................. 

                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                                 เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง  

 

  วาระที่.........................................เรื่อง................................................................................................. 

                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                                 เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง  

 

  วาระที่.........................................เรื่อง................................................................................................. 

                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                                 เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง  

 

  วาระที่.........................................เรื่อง................................................................................................. 

                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                                 เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง  

 

  วาระที่.................................เรื่อง เลอืกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 

        ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ....... 

                                 เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง  

        ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................  

                                 เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง  

        ชื่อกรรมการ......................................................................................................................... 

                                 เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง  


