
เอกสารสิ่งท่ีสง่มาดว้ยหมายเลข 8 

หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  

(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 

แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

…………………………… 

 

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

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

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

ส านกังานตัง้อยู่เลขที.่..........................ถนน...............................................ต าบล/แขวง............................................................ 

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

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................................... 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั 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.์.............. .......................................หรือ 

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

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

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

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

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

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

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้ พเจา้                   

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร ัง้ท่ี 30 ในวนัศุกรท์ี่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม 1105 ชั้น 11 อาคาร

กรุงเทพประกนัภยั ส านักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไป  

ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 

 (3) ขา้พเจา้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้  ดงันี้ 

                      มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

                      มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 

                        หุน้สามญั.......................................หุน้ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้............................................เสยีง 

 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้  ดงันี้ 

      วาระที่ 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ท่ี 29 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2565 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   

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

ปิดอากร

แสตมป์  
20 บาท 
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      วาระที่ 2   รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2565 

        (ระเบียบวาระน้ีเป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง) 

 

      วาระที่ 3  พจิารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565  

       ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   

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

 

      วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตัิการจา่ยเงนิปนัผลและจดัสรรก าไรประจ าปี 2565 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  

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

   

      วาระที่ 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 

                      การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด (รวม 3 ท่าน) 

   

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

               การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

(1) นายกองเอก เปล่งศกัด์ิ ประกาศเภสชั กรรมการอสิระและ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) 

   

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

 (2) นายสุวรรณ     แทนสถติย ์ กรรมการอสิระและ 

                                                   กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) 

   

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

 (3) นายพนัส ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและ 

กรรมการธรรมาภบิาลและความยัง่ยืน (ต่อวาระ) 

   

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

    

      วาระที่ 6   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2566 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

   

 เหน็ดว้ย....................................เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย................................เสยีง     งดออกเสยีง ..............................เสยีง    
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      วาระที่ 7   พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2566 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

   

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

 

     วาระที่ 8   พจิารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 31, 35, 40, 41, 43 และ 50 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

   

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

 

       วาระที่ 9   พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

   

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

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ให ้ถอืว่าการ           

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
 

  (6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพิม่เติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามเหน็สมควร 
 

กิจการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ  เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน 

หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

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

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

 

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

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

 

 

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

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

 

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

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

 

หมายเหต ุ

1.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้อืหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย 

    เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2.  หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

        (1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

        (2)  หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian)  

3.  ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ 

    หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการท ัง้ชุดหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5.  ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร ั้งท่ี 30 ในวนัศุกรท์ี่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม 1105 ชั้น 11      

อาคารกรุงเทพประกนัภยั ส านักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน             

วนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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

  

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

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี้ 

   

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

 

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

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี้ 

 

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

 

     วาระท่ี.................................เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

 

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

 

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

  

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

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

 

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

 

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

         

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

 

 


