
 

 

   
 

 

 
 

 
 

ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้หนังสือมอบฉันทะ 

 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือ
มอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังที่บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบมานี้ คือ 

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

อนึ่ง เพื่อความสะดวกของท่าน  บริษัทขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่
มอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน โดยท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

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

เอกสารที่จะต้องน ามาในวนัประชุม 

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเริ่มประชุม 
ส าเนาเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมที่รับรองส าเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 
- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
- บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ 
- หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

2. ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกจากเอกสารที่ต้องน าส่งตาม 1. แล้ว ต้องน าส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบ
ฉันทะลงนามแล้ว และเอกสารดังต่อไปนี้ 

2.1 ถ้าผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ต้องน าส่งส าเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่รับรองส าเนาถูกต้อง ได้แก่ 
- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
- บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ 
- หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

2.2 ถ้าผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ต้องน าส่งส าเนาเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาเอกสารของกรรมการผู้มีอ านาจของผู้มอบฉันทะที่รับรองส าเนาถูกต้อง ได้แก่ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 
- บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ 
- หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ 

(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณชิย์ (หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ) ที่รับรอง  
ส าเนาถูกต้องโดยออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันประชุม 
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I/we Nationality Residing of 

Road District Sub-district 

Province Post Code 

holding a total amount of being a shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited 

Name Age years resident of 

Road Sub-district District Province Post Code 

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 90/2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 25, 2019 as from 
10.00 a.m. at Bangkok Union Life Insurance Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other 
date, time and place should the meeting be postponed.  

 

Any action performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 
 

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting an may not split the member of shares to many 
proxies for splitting votes.  

 

many proxies for splitting votes.  
 

Remark     
 

Name Age years resident of 

Road Sub-district District Province Post Code 

Name Age years resident of 

Road Sub-district District Province Post Code 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 
                    (แบบทั่วไป / General Form) 

 
 เขียนที่ / Written at       
 วันท่ี/Date           เดือน/Month                      พ.ศ./Year……..         
(1)   ข้าพเจา้ สัญชาต ิ อยู่บ้านเลขที ่  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

จังหวดั รหัสไปรษณีย์  

(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวนหุ้น                      หุ้น/share(s) 

(3)   ขอมอบฉันทะให/้hereby appoint 
(1)  ชื่อ     อาย ุ ปี   อยู่บ้านเลขที่  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวดั รหัสไปรษณีย์          หรือ 

(2)  ชื่อ     อาย ุ ปี   อยู่บ้านเลขที่  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวดั รหัสไปรษณีย์          หรือ 

(3)  ชื่อ     อาย ุ ปี   อยู่บ้านเลขที่  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวดั รหัสไปรษณีย์          หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 90/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไป
ในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

  

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมอืนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
ลงชื่อ/Signed                                      ผู้มอบฉันทะ/Appointer ลงชื่อ/Singed                                    ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy          
             (                                             )                                               (                                              ) 
 
ลงชื่อ/Signed                                      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy ลงชื่อ/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
            (                                             )                                               (                                            ) 
 
หมายเหต ุ  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่     
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



 

 

   
 

 

resident of Road 

District Province Post Code 

Sub-district 

or 

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 89/2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2018 as from 
10.00 a.m. at Bangkok Union Life Insurance Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other 
date, time and place should the meeting be postponed.  
 

resident of Road 

District Province Post Code 

Sub-district 

or 

resident of Road 

District Province Post Code 

Sub-district 

or 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Proxy Form (Form B) 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
      (Form Containing fixed assignment) 

 

เขียนที/่Written at......................................................... 
    วันท่ี/Date ............ เดือน/Month.................... พ.ศ./Year............... 

(1)   ข้าพเจา้ ............................................................................................. สัญชาติ ..................................................  

อยู่บ้านเลขที่ ....................................... ถนน ............................................ต าบล/แขวง.............................................................. 

อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................... 

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
        

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม .................................... หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ................................ เสียง ดังนี ้

         หุ้นสามัญ ........................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................ เสียง  

         หุ้นบุริมสุทธิ ..................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................................  เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให้  

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

อยู่บ้านเลขที่ .............................................ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .......................................... 

อ าเภอ/เขต ...............................................จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................หรือ 

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

อยู่บ้านเลขที่ .............................................ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .......................................... 

อ าเภอ/เขต ...............................................จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................หรือ 

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

อยู่บ้านเลขที่ .............................................ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .......................................... 

อ าเภอ/เขต ...............................................จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 90/2562 ในวันพฤหัสบดีที ่25 เมษายน  พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบรษิัท บางกอกสหประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน
เวลาละสถานท่ีอื่นด้วย  

 

   

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

I/we Nationality 

Residing at Sub-district Road 

District Post Code Province 

Being a shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited 

holding a total amount of                               share(s)  And have a right to role equal 
to                          

vote(s) as follows  
to                          

Ordinary share(s) share(s)  having a right to vote equal to 
to                          

vote(s)                     

Preference share(s) share(s)  having a right to vote equal to 
to                          

vote(s)                     

hereby appoint 

Age years 

Age years 

Age years 



 

 

   
 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครัง้นี้  ดังนี ้

วาระท่ี  1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2561 

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้  ดังนี ้

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2561 

วาระท่ี 3   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 

 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุัตจิัดสรรก าไร ประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และแก้ไขเปล่ียนแปลงอ านาจกรรมการ  

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้  ดังนี ้

        การแต่งตั้งกรรมการท้ังชดุ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  1.  ชื่อกรรมการ นายประทปี เล่ียวไพรัตน ์

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 

 

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows 
 

Agenda   1      Adopt the minute of the 89/2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2018  
 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Agenda  2        Acknowledge the report of overall operation for the year 2018                 

 
Agenda  3       Acknowledge the report of the Audit Committee for the year 2018 

 
Agenda  4     To consider and approve company’s Statement of Financial and Statement of Comprehensive Income for the year 2018.   
 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Agenda  5       To consider and approve the allocation of profit for the year 2018 as legal reserve and no dividend payment. 

 
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Agenda  6       To Consider and Approve the election of directors in replacement of those who are due to retire by rotation and approved               

                        
 Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  

 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Appointment of the entire board of directors 

Approve Disapprove Abstain 

Appointment of an individual director   

 
Name of director Mr. Prateep Leophairatana 
 Leophairatana Thavich Taychanavakul 

Approve Disapprove Abstain 

                    

                     the change of name of directors who authorized to sign and bind the company.    



 

 

   
 

 

2.  ชื่อกรรมการ นายสุนทร ก่อนันทเกียรต ิ

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

3.  ชื่อกรรมการ รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน ์

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

4. ชื่อกรรมการ นางสาวมาลิน ี  เล่ียวไพรัตน์ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

  การแก้ไขเปล่ียนแปลงอ านาจกรรมการ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 8   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี  และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

      (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

Name of director Mr. Soonthorn Konuntakiet 

Approve Disapprove Abstain 

Name of director Assoc. Prof. Pranom Kowinwipat 

Approve Disapprove Abstain 

Name of director Ms. Malinee Leopairat 

Approve Disapprove Abstain 

Agenda  7  To consider and approve the directors’ remuneration 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Agenda  8    To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors’ fee for the year 2019 

 

Agenda  9    To consider other matters (if any) 

Approve Disapprove Abstain 

                    

                   To approved the change of name of directors who authorized to sign and bind the company.    



 

 

   
 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถกูต้องและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุ้น 
  

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

 

  
  

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
   

 
ลงชื่อ/Signed                                        ผู้มอบฉันทะ/Appointer      ลงชื่อ/Singed                                          ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy          
    (                                             )                                             (                                              ) 
 
ลงชื่อ/Signed                                       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy ลงชื่อ/Signed………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
    (                                             )                                             (                                              ) 
 
 

หมายเหต ุ/ Remark 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ 

 

        Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy from shall be invalid and shall not be regarded as 

the vote cast by me/us as the shareholders. 

 

vote cast by me/us as the shareholders. 

 

       In case I/We do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves 
on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition affect in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote  
on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

     The shareholders appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many 

proxies for splitting votes. 

 

     proxies for splitting votes. 

       For the agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually. 

 

      In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy 

(Form B) 

 

     (Form B) 

 

Any action performed by the proxy in the meeting, expect where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy term, shall have an 
effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 



 

 

   
 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
                                      Attachment to the Proxy Form (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

  ในการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง

ประชุมบริษัท บางกอกสหประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) ชั้น 8  อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนน
สุรวงศ์   เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

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

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

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

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

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

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่    ................. เรื่อง  เลือกต้ังกรรมการ 

1.  ชื่อกรรมการ............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 

Appointment of a proxy by the shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited 

For the 90/2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on  April 25, 2019 as from 10.00 a.m. at Bangkok Union Life Insurance 
Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and 
place should the meeting be postponed. 

Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place should the 
meeting be postponed. the meeting be postponed. 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

Name of director  



 

 

   
 

 

 2.  ชื่อกรรมการ.............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

3.  ชื่อกรรมการ.............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

4.  ชื่อกรรมการ.............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

5.  ชื่อกรรมการ............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

6.  ชื่อกรรมการ............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

Name of director  

Name of director  

Name of director  

Name of director  

Name of director  



 

 

   
 

 

resident of Road 

District Province Post Code 

Sub-district 

or 

resident of Road 

District Province Post Code 

Sub-district 

or 

resident of Road 

District Province Post Code 

Sub-district 

or 

   

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Proxy Form (Form C) 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
(Form Foreign Shareholder appoint custodian in Thailand)   

 

เขียนที/่Written at......................................................... 
วันที/่Date............ เดือน/Month.................... พ.ศ./Year............... 

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

อยู่บ้านเลขที่ ............................... ถนน ............................................ต าบล/แขวง................................................... 

อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................... 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)  ให้กับ.......................................................................... 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ......................... หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................ เสียง ดังนี้ 

         หุ้นสามัญ .............................. หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสียง  

         หุ้นบุริมสุทธิ .......................... หุ้น     ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................................เสียง 

 (2) ขอมอบฉันทะให้  

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

อยู่บ้านเลขที่ ...................................ถนน ................................................ ต าบล/แขวง ......................................... 

อ าเภอ/เขต .....................................จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................หรือ 

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

อยู่บ้านเลขที่ ...................................ถนน ................................................ ต าบล/แขวง ......................................... 

อ าเภอ/เขต .....................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................หรือ               

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

อยู่บ้านเลขที่ ...................................ถนน ................................................ ต าบล/แขวง ......................................... 

อ าเภอ/เขต .....................................จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ .................................หรือ 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

I/we Nationality 

Residing at Sub-district Road 

District Post Code Province 

acting as the custodian for 
 

being a shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited 

 
holding a total amount of                               share(s)  And have a right to role equal 

to                          
vote(s) as follows  

to                          

Ordinary share(s) share(s)  having a right to vote equal to 
to                          

vote(s)                     

Preference share(s) share(s)  having a right to vote equal to 
to                          

vote(s)                     

hereby appoint 

Age years 

Age years 

Age years 



 

 

   
 

 

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 90/2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 25, 2019 as from 
10.00 a.m. at Bangkok Union Life Insurance Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other 
date, time and place should the meeting be postponed.  
 

I/We authorize my/our proxy to attend and cast the votes as follows 

 

The proxy is authorized for all shares held on entitled to vote 

 
The proxy is authorized for certain shares as follows 

 

Ordinary share(s)                      share(s)                      and entitling to vote                                    votes 
 

Preference share(s)                     share(s)                      and entitling to vote                                    votes 
 

Total entitled vote                              votes 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 
บางกอกสหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ 
เขตบางรักกรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

 

 

   

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มอบฉันทะเพียงบางส่วนคือ 

 หุ้นสามัญ.................................. หุ้น    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..........................เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ................................ หุ้น   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..........................เสียง 

      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ............................................เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้ 

วาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

วาระที่ 3   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 

วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

 

 

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows 
 

Agenda   1     Adopt the minute of the 89/2018  Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2018  
 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Agenda 2        Acknowledge the report of overall operation for the year 2018                 

 
Agenda 3        Acknowledge the report of the Audit Committee for the year 2018 

 

Agenda 4      To consider and approve company’s Statement of Financial and Statement of Comprehensive Income for the year 2018.   
 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 



 

 

   
 

 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร ประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ  

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

        การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  1.  ชื่อกรรมการ นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

2. ชื่อกรรมการ นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

3.  ชื่อกรรมการ รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

4.  ชื่อกรรมการ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 

 

 

Agenda 5         To consider and approve the allocation of profit for the year 2018 as legal reserve and no dividend payment. 

 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Agenda 6      To Consider and Approve the election of directors in replacement of those who are due to retire by rotation and approved 
 

Appointment of the entire board of directors 

Approve Disapprove Abstain 

Appointment of an individual director   

 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Name of director Mr. Prateep Leophairatana 

Approve Disapprove Abstain 

Name of director Mr. Soonthorn Konuntakiet 

Approve Disapprove Abstain 

Name of director Assoc. Prof. Pranom Kowinwipat 

Approve Disapprove Abstain 

                    

                     the change of name of directors who authorized to sign and bind the company.    

Name of director Ms. Malinee Leopairat 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

                    

                   To approved the change of name of directors who authorized to sign and bind the company.    



 

 

   
 

 

วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 8   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562  

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
  

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 7     To consider and approve the directors’ remuneration 

Agenda 8        To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors’ fee for the year 2019 

 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Agenda 9        To consider other matters (if any) 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy from shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by 

me/us as the shareholders. 

 

vote cast by me/us as the shareholders. 

 

In case I/We do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves 
on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition affect in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote  
on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.   



 

 

   
 

 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน  
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ/Signed                                         ผู้มอบฉันทะ/Appointer       ลงชื่อ/Singed                                          ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy          

    (                                             )                                             (                                              ) 
 

ลงชื่อ/Signed                                         ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy ลงชื่อ/Signed………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (                                             )                                               (                                            ) 

หมายเหตุ / Remark 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้      

คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง   ลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ 

 

Any action performed by the proxy in the meeting, expect where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy term, shall have an effect as if such 
actions have been performed by me/us in all respects. effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

This Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the 
Custodian in Thailand. 
 

Custodian in Thailand. 
 

The following documents shall be attached with this Proxy Form  
 

          Power of Attorney from a shareholder authorises a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorised to engage in custodian business. 
 Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorised to engage in custodian business. 

 

The shareholder appointing the Proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 
shares to many proxies for splitting votes. 
 

shares to many proxies for splitting votes. 
 

For the agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each directors can be appointed individually. 
 

in case there are agenda to be considers other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to 
the Proxy Form (Form C) 
 

the Proxy Form (Form C) 
 



 

 

   
 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 
Attachment to the Proxy Form (Form C) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

  ในการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ห้อง

ประชุมบริษัท บางกอกสหประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) ชั้น 8  อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนน
สุรวงศ์   เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

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

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที ่ .................   เรื่อง .................................................................................................. 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

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

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่    ................. เรื่อง  เลือกต้ังกรรมการ(ต่อ) 

1.  ชื่อกรรมการ............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

                 

Appointment of a proxy by the shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited 

For the 90/2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 25, 2019 as from 10.00 a.m. at Bangkok Union Life Insurance 
Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and 
place should the meeting be postponed. 

Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place should the meeting 
be postponed. the meeting be postponed. 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable  
 

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows. 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

Name of director  



 

 

   
 

 

 

 2.  ชื่อกรรมการ.............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

3.  ชื่อกรรมการ.............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

4.  ชื่อกรรมการ.............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

5.  ชื่อกรรมการ............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

6.  ชื่อกรรมการ............................................................................................. 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

Approve Disapprove Abstain 

Name of director  

Name of director  

Name of director  

Name of director  

Name of director  

Approve Disapprove Abstain 

                    

                   To approved the change of name of directors who authorized to sign and bind the company.    


