
เอกสารประกอบการประชมุหมายเลข (5) 

 
 
 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(แบบ ก.) 

 
เขยีนที…่………………………………………………………… 

 
วันที…่……เดอืน............ พ.ศ. 2564 

 
 (1) ขา้พเจา้……………………………………………………………….……สัญชาติ………………………

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

อ าเภอ/เขต………………………..........จังหวัด…........……………………………รหสัไปรษณีย…์…………….… 

 (2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั ้งสิ้น

รวม……………..……………….หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………..……………….เสยีง 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)………………………………………………………........…………...……อาย…ุ…………....……ปี 
อยู่บา้นเลขที่…………..ถนน…………….....................ต าบล/แขวง……………………………………………
อ าเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…........…………………...……รหสัไปรษณีย…์…………… หรอื 
  (2)………………………………………………………........…………...……อาย…ุ……….......……ปี 
อยู่บา้นเลขที่…………..ถนน…………….....................ต าบล/แขวง……………………………………………
อ าเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…........………………...………รหสัไปรษณีย…์…………… หรอื 
  (3) นายศกัดิ ์ เอือ้ชเูกยีรต ิอาย ุ72 ปี กรรมการอสิระซึง่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
อยูบ่า้นเลขที ่97 และ 99 ถนนราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 หรอื 
   นายวรีะศักดิ ์โตกะคุณะ อายุ 76 ปี กรรมการอสิระซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
อยูบ่า้นเลขที ่97 และ 99 ถนนราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 หรอื 
   นางพรรณโสภติ ลขิติธรรมนิตย ์อายุ 69 ปี กรรมการอสิระ อยู่บา้นเลขที่ 97 และ 99 
ถนนราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 
  คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 (ปีที ่75) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ณ ส านักงานทรัพยส์นิพระมหากษัตรยิ์ หอ้งประชุม 7402 อาคาร 7 ชัน้ 4 เลขที่ 173 ถนน
นครราชสมีา แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลาและสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
  

 กจิการใดที่ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีง

ตามทีข่า้พเจา้ระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดท้ าเองทกุประการ 

 
    ลงชือ่…………………………………………………………………ผูม้อบฉันทะ 

            (………………………………………………………………) 

 

    ลงชือ่………………………………………………………………ผูร้ับมอบฉันทะ 

            (………………………………………………………………) 
  

     ลงชือ่………………………………………………………………ผูร้ับมอบฉันทะ 

            (………………………………………………………………) 
 

    ลงชือ่……………………………………………………...………ผูร้ับมอบฉันทะ 

            (………………………………………………………………) 

 
หมายเหต ุ
ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 



 
 
 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(แบบ ข.) 

 
เขยีนที…่………………………………………………………… 

 
วันที…่……เดอืน............ พ.ศ. 2564 

 
 (1) ขา้พเจา้……………………………………………………………….……สัญชาติ………………………

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

อ าเภอ/เขต………………………..........จังหวัด…........……………………………รหสัไปรษณีย…์…………….… 

 (2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั ้งสิ้น

รวม………………………….หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั....................เสยีง 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)………………………………………………………...........…………...……อายุ…………......…ปี 
อยู่บา้นเลขที่…………..ถนน…………….....................ต าบล/แขวง……………………………………………
อ าเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…........…………………...……รหสัไปรษณีย…์…………… หรอื 
  (2)………………………………………………………........…...………...……อายุ…………....……ปี 
อยู่บา้นเลขที่…………..ถนน…………….....................ต าบล/แขวง……………………………………………
อ าเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…........………………...………รหสัไปรษณีย…์…………… หรอื 
  (3) นายศกัดิ ์ เอือ้ชเูกยีรต ิอาย ุ72 ปี กรรมการอสิระซึง่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
อยูบ่า้นเลขที ่97 และ 99 ถนนราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 หรอื 

   นายวรีะศักดิ ์โตกะคุณะ อายุ 76 ปี กรรมการอสิระซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
อยูบ่า้นเลขที ่97 และ 99 ถนนราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 หรอื 

   นางพรรณโสภติ ลขิติธรรมนิตย ์อายุ 69 ปี กรรมการอสิระ อยู่บา้นเลขที่ 97 และ 99 
ถนนราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

  คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ หุน้ ประจ าปี 2564 (ปีที ่75) ในวันพุธที ่28 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ณ ส านักงานทรัพยส์นิพระมหากษัตรยิ์ หอ้งประชุม 7402 อาคาร 7 ชัน้ 4 เลขที่ 173 ถนน
นครราชสมีา แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลาและสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะ ออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ 
ดงันี้ 
ระเบยีบวาระที ่1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 (ปีที ่74) 
   เมือ่วนัองัคารที ่15 กนัยายน 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที ่2 รบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรประจ าปีและการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 

 
อากร

แสตมป์ 

20 บาท 



 

 

 

ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชือ่กรรมการ................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในระเบยีบวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอื
มอบฉันทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใชก่ารลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะ
ผูถ้อืหุน้ 
 (6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงคะแนนในระเบยีบวาระใดไว ้หรอื
ระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว ้
ขา้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 

 กจิการใดที่ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีง
ตามทีข่า้พเจา้ระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดท้ าเองทกุประการ 
 

    ลงชือ่…………………………………………………………………ผูม้อบฉันทะ 
            (………………………………………………………………) 
 

    ลงชือ่………………………………………………………………ผูร้ับมอบฉันทะ 
            (………………………………………………………………) 
  

     ลงชือ่………………………………………………………………ผูร้ับมอบฉันทะ 
            (………………………………………………………………) 
 

    ลงชือ่……………………………………………………...………ผูร้ับมอบฉันทะ 
            (………………………………………………………………) 
 
หมายเหต ุ
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบยีบวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ
เพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ 

 



 

 
ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 (ปีที ่75) ในวันพุธที ่28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงาน
ทรัพยส์นิพระมหากษัตรยิ ์หอ้งประชมุ 7402 อาคาร 7 ชัน้ 4 เลขที ่173 ถนนนครราชสมีา แขวงดสุติ 
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

------------------------------ 
 
ระเบยีบวาระที.่..............เร ือ่ง...................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที.่..............เร ือ่ง...................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที.่..............เร ือ่ง...................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที.่..............เร ือ่ง...................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที.่..............เร ือ่ง...................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที.่..............เร ือ่ง...................................................................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที.่..............เร ือ่งพจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการ (ตอ่) 

ชือ่กรรมการ................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 


