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                                      (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

        หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

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

1.  ขา้พเจา้................................................................................................................................................ สญัชาติ..................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน............................................................................. ต  าบล/แขวง......................... ..............................................................  
อ าเภอ/เขต.......................................................................จงัหวดั................................................................................ รหสัไปรษณีย.์............ ........................... 
2.  เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  จรัญประกนัภยั  จ  ากดั (มหาชน)โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม .............................................................................หุ้น                                                                          
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง ดงัน้ี 
      หุ้นสามญั..................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสียง 
3.  ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) ..................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต................. ............................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์... ............................. หรือ 
 (2) ......................................................................................................................... .........อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง............................................ ...................อ  าเภอ/เขต..............................................................  
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
 (3) ......................................................................................................................... .........อาย.ุ...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................................ต  าบล/แขวง....................................... ........................อ  าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั..............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น                                     
คร้ังท่ี  บมจ. 26  ในวนัพธุท่ี  24 เมษายน 2562  เวลา 15.00 น.  ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค   ชั้น 2  อาคารโรงแรม  ห้องรัชดา 2  ถนนรัชดาภิเษก แขวงสาม
เสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

                     วาระที่  1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ บมจ. 25  เมื่อวนัที่ 26 เมษายน  2561  
                    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

   วาระที่  2  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561  เพือ่ทราบ 

                 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

   วาระที่  3  พจิารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
                (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                 เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

   วาระที่  4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
               (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง     
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 วาระที่  5  พจิารณาอนุมัติค่าบ าเหน็จและเบีย้ประชุมกรรมการ 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง    

                     วาระที่  6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
                   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                                  เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
         1.   นายโสภณ  กล้วยไม้  ณ อยุธยา 
                                                                   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

       2.    นางผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์ 

                                          เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

    วาระที่  7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562  

          (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                               เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

   วาระที่  8  เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)  

           (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 

5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
6.  ในกรณีท่ีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
      
      ลงช่ือ.......................................................................................ผูม้อบฉนัทะ          
                                                                                                         (.......................................................................................) 
 
      ลงช่ือ......................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                       (.....................................................................................) 
 
      ลงช่ือ.......................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (......................................................................................) 

หมายเหตุ      1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะ
 หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
                     2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                     3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
 การมอบฉันทะในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
บมจ. 26 ในวนัพธุท่ี 24  เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค  ชั้น 2 อาคารโรงแรม หอ้งรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------------------------- 
 
วาระท่ี ....................เร่ือง.................................................................................................................................................. 

               (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

           เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง    

วาระท่ี.....................เร่ือง................................................................................................................................................... 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง      

วาระท่ี.....................เร่ือง................................................................................................................................................... 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง    

วาระท่ี.....................เร่ือง................................................................................................................................................... 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง     

วาระท่ี.....................เร่ือง................................................................................................................................................... 
                             (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง    

วาระท่ี..........................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
              ช่ือกรรมการ............................................................................................................ 

             เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง    
             ช่ือกรรมการ.......................................................................................................... 

             เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง    
             ช่ือกรรมการ........................................................................................................... 

             เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง    
            ช่ือกรรมการ............................................................................................................ 

             เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย             งดออกเสียง 
 


