
  

 
 

 

 
 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตำยตัว) 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้................................   เขียนที่ .................................................................... 

วนัท่ี........เดือน ............................ พ.ศ..................... 
 

(1)    ขา้พเจา้ ............................................................................................. สญัชาติ ....................................  
อยู่บา้นเลขท่ี ................................... ถนน .......................................... ต าบล/แขวง ...................................................  
อ าเภอ/เขต ..................................................จงัหวดั ......................................... รหสัไปรษณีย ์................................... 

(2)    เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทับริหำรสนิทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม................................ หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................. เสียง  

 (3)    ขอมอบฉนัทะให ้   

   1. นายวสนัต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ67 ปี อยู่เลขที่ 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

   2. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 64 ปี อยู่เลขท่ี 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม  
เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ 

  3. .............................................................................................................................. อาย ุ....................... ปี    

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

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 (4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วำระที ่1   รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่27 เมษำยน 2564 

เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ

วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 

    เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ
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20 บาท 

 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 6  



  

 
 

 

  วำระที ่3 พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับปี สิน้สุด 
วันที ่31 ธันวำคม 2564 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วำระที ่4 พิจำรณำอนุมตักิำรจัดสรรเงนิก ำไร ส ำหรับปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 และกำรจ่ำยเงนิปันผล 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วำระที ่5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระ 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

(1) นำยบรรยง วิเศษมงคลชัย 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(2) นำยพิศิษฐ ์เสรีวิวัฒนำ  

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

(3) นำยบัณฑติ อนันตมงคล 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วำระที ่6 พิจำรณำเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรบริษัทจำก 10 ท่ำน เป็น 11 ท่ำน และเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั 

ทีเ่พิ่มขึน้ 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วำระที ่7 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 
 



  

 
 

 

วำระที ่8 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2565 

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     วำระที ่9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)  

     (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่า 
การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

      ลงชื่อ ..................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
              ( ..................................................................) 
      ลงชื่อ ..................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               ( ............................................................... ) 
       ลงชื่อ ................................................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               ( ................................................................ ) 

ลงชื่อ ................................................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
               ( ................................................................ ) 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  



  

 
 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

   การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
 

  วาระท่ี.......................เรื่อง ......................................................................................................................   

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี.......................เรื่อง ......................................................................................................................  

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี.......................เรื่อง ......................................................................................................................   

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี.......................เรื่อง ......................................................................................................................  

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี.......................เรื่อง ......................................................................................................................   

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  

 


