
 

เอกสารสิ่งท่ีสง่มาดว้ยหมายเลข 8 

 

หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะท่ีละเอยีดชดัเจนตายตวั) 
                                       
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้.............................................         เขยีนที.่................................................................................. 
      วนัที.่.............เดอืน........................................พ.ศ................ 

 
(1) ขา้พเจา้.......................................................................สญัชาติ...............................อยู่บา้นเลขที.่............................... 

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

จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์................. ............................. 

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้สามญัจ านวนท ัง้สิ้นรวม................................หุน้ 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสยีง  

  
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

     ...................................................................................................อาย.ุ......................ปี อยู่บา้นเลขที.่..................

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

รหสัไปรษณีย.์.....................................หรือ 

       นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ   อายุ    77   ปี อยู่บา้นเลขที่  61 ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  10110 หรือ 

        นายกองเอกเปล่งศกัด์ิ ประกาศเภสชั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   อายุ    78    ปี       
อยู่บา้นเลขที ่ 442 หมู่บา้นผาสุกเกษม 4/1 ซอยพฒันาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250             

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การประชุม     

สามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ท่ี 28 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 

เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

 

      วาระที่ 1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 27 เมื่อวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 

                    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

                                เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง 
    

      วาระที่ 2   รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

        (ระเบียบวาระน้ีเป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง) 

 

วาระที่ 3   พจิารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

        ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

                    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

              เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง  

  

ปิดอากร

แสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที่ 4   พจิารณาอนุมตัิจา่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

            เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง  
 

วาระที่ 5   พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

                    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 

                         การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด (รวม 4 ท่าน) 

                                     เหน็ดว้ย            ไม่เหน็ดว้ย             งดออกเสยีง  
 

                           การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

(1) นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ (ต่อวาระ) 
                                     เหน็ดว้ย            ไม่เหน็ดว้ย             งดออกเสยีง  
 

            (2) นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

                                     เหน็ดว้ย            ไม่เหน็ดว้ย             งดออกเสยีง  
 

            (3) นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอสิระและกรรมการธรรมาภบิาล 

(ต่อวาระ) 

                                     เหน็ดว้ย            ไม่เหน็ดว้ย             งดออกเสยีง  
 

              (4) นายซาโตรุ โอกรุะ  กรรมการอสิระ (ต่อวาระ)  

                                     เหน็ดว้ย            ไม่เหน็ดว้ย             งดออกเสยีง  
 

      วาระที ่6   พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการอสิระเขา้ใหม่ 

                          (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

                                เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง 
 

วาระที ่7   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 

                          (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

                                เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง 
  

      วาระที่ 8   พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

                    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

                                เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง 
 

       วาระที่ 9   พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

                    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

                                เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง 
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 

 (6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีทีท่ีป่ระชมุมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จ จริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอื

มอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

ลงชื่อ.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ           

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

 

 
 
 

 ลงชื่อ............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ           
                  (นายชยั โสภณพนิช) 
                     ประธานกรรมการ 

 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
   (นายกองเอกเปล่งศกัด์ิ ประกาศเภสชั) 

  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ 

   แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการท ัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อ 

   แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ท่ี 28 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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

 

 

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

                    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

                                 เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง  

 

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

                    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

                                 เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง  

 

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

                    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

                                 เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง  

 

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

                    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

                                 เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง  

 

  วาระที่.................................เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

 

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

                                 เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง  

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

                                 เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง  

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

                                 เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง  


