
 

หน้า 1 ของจํานวน 4 หน้า 
  





 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 (แบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชดัเจนตายตัว) 
……………………... 

  
 เขียนที........................................................................................... 

วนัที.......................เดือน................................ พ.ศ……................. 
  

(1)   ข้าพเจ้า..................................................................................................สญัชาต.ิ........................................................... 
อยู่บ้านเลขที........................................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์.................................................... 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม.......................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................เสียง ดงันี  
 หุ้นสามญั..........................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ.......................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)            นางดยันา        บนุนาค                                                                          อาย ุ                     65                   ปี 

อยู่บ้านเลขที             8/34  ซอยวภิาวดี 17           ถนน                 วภิาวดีรังสิต                  ตําบล/แขวง                 จตจุกัร                     .                                                                                                                             
อําเภอ/เขต               จตจุกัร                                จงัหวดั              กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย์     10900              หรือ 

 (2)            นายเชษฐ์        ภทัรากรกลุ                                                                    อาย ุ                     68                   ปี 
อยู่บ้านเลขที             21  ซอยสถิตยทุธการ 1       ถนน                 ตวิานนท์ 48                     ตําบล/แขวง                ทา่ทราย                  .                            
อําเภอ/เขต               เมือง                                  จงัหวดั              นนทบรีุ                            รหสัไปรษณีย์     11000              หรือ 

  (3).......................................................................................................................อาย.ุ............................................ปี 
อยู่บ้านเลขที.......................................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์......................................หรือ 

  (4).......................................................................................................................อาย.ุ............................................ปี 
อยู่บ้านเลขที.......................................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์......................................หรือ 

  (5)........................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี 
อยู่บ้านเลขที.......................................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์............................................. 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 ในวนัจนัทร์ที 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ เลขที 494 ถนนราชดําริ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี ดงันี  
 

 วาระที 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดาํเนินงานของธนาคารสําหรับรอบปี 2559 
ทีผ่านมา 

 
 
 
 
 

ผูม้อบฉนัทะ
ปิดอากร
แสตมป์  
20 บาท

สิงทีส่งมาด้วย11 



 

หน้า 2 ของจํานวน 4 หน้า 
  





 วาระที 2        พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปีสิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 


 วาระที 3         พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรและการจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี 2559 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 


 วาระที 4         พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการซึงต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

 การเลือกตั งกรรมการทั งชดุ 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

 การเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) นายสุรพล  กุลศริิ 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
(2) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
(3) นายอภนัินท์ เกลียวปฏินนท์ 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
(4) ศ.ดร.อัญญา ขันธวทิย์ 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที 5        พิจารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที 6       พิจารณาอนุมัตแิต่งตั งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2560 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที 7    เรืองอืนๆ (ถ้ามี)   
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั น
ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทีประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริงประการใดให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
 



 

หน้า 3 ของจํานวน 4 หน้า 
  





 กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั น เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ 
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
   ลงชือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
         (.............................................................)  
 
   ลงชือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
   ลงชือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 
   ลงชือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือ   

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



 

หน้า 4 ของจํานวน 4 หน้า 
  





ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) 
 
   ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัจนัทร์ที 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ เลขที 494 ถนนราชดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

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

 วาระที..............เรือง......................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที..............เรือง......................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 
 วาระที..............เรือง......................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 
 วาระที..............เรือง......................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 
 วาระที..............เรือง......................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 


 วาระที ..............เรือง  เลือกตั งกรรมการ (ตอ่) 
   

ชือกรรมการ................................................................................................................................ 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 

  ชือกรรมการ................................................................................................................................ 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 

  ชือกรรมการ................................................................................................................................ 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 

  ชือกรรมการ................................................................................................................................ 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 

  ชือกรรมการ................................................................................................................................ 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 




