
เอกสารสิ่งท่ีสง่มาดว้ยหมายเลข 7 

หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  

(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและ 

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

…………………………… 

 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้.............................................         เขยีนที.่........................................................................ 

      วนัที.่..........เดอืน....................................พ.ศ................ 
 

(1) ขา้พเจา้........................................................................................สญัชาต.ิ..................... .................................... 

ส านกังานต ัง้อยู่เลขที.่..........................ถนน.......................................... .....ต าบล/แขวง............................................................ 

อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.......... .............................................. 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................................... 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้สามญัจ านวนท ัง้สิ้นรวม..........................................หุน้  

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

 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

     (1)...................................................................................................... .......................อายุ...............................ปี 

อยู่บา้นเลขที.่................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง................ ............................................... 

อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.............. .......................................หรอื 

     (2)............................................................................... ..............................................อายุ...............................ปี 

อยู่บา้นเลขที.่................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง................ ............................................... 

อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.............. .......................................หรอื 

      (3)............................................................................. ..............................................อายุ...............................ปี 

อยู่บา้นเลขที.่................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง............ ................................................... 

อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.............. .............................................. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้ พเจา้ใน                  

การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 29 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรือทีจ่ะ

พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

 (3) ขา้พเจา้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในคร ัง้นี้  ดงันี้ 

                      มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

                      มอบฉนัทะบางส่วน  คอื 

                        หุน้สามญั.......................................หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้............................................เสยีง 

 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้  ดงันี้ 

      วาระที่ 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 28 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2564 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    

ปิดอากร

แสตมป์  
20 บาท 
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      วาระที่ 2   รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 

        (ระเบยีบวาระน้ีเป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง) 

 

      วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  

       ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    

 

      วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    

   

      วาระที่ 5  พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 

                      การแตง่ต ัง้กรรมการท ัง้ชดุ (รวม 4 ทา่น) 

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    
 

               การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(1) ดร. อภสิทิธิ์ อนนัตนาถรตัน ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  

(ตอ่วาระ) 

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    
 

 (2) นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (ตอ่วาระ) 

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    
 

 (3) นายสงิห ์ ตงัทตัสวสัด์ิ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก าหนด   

                                              คา่ตอบแทนและสรรหา (ตอ่วาระ) 

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    
    

 (4)  ม.ร.ว.ศภุดิศ ดิศกลุ  กรรมการอสิระและกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

และสรรหา (ตอ่วาระ) 

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    
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      วาระที่ 6   พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    
 

      วาระที่ 7   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2565 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    
 

       วาระที่ 8   พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    
 

 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการ            

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
 

  (6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณี 

ที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือ

เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามเหน็สมควร 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ  เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุน 

หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 

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

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

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

หมายเหต ุ

1.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย 

    เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2.  หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

        (1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

        (2)  หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian)  

3.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ 

    หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการท ัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.  ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

ในการการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที่ 29 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

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

  

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

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี้ 

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    

 

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

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี้ 

 

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    

 

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

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี้ 

 

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    

 

     วาระที่.................................เรื่อง เลอืกต ัง้กรรมการ (ตอ่) 

 

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

 

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    

  

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

 

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    

 

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

 

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    

 

 


