แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
................................................................
เขียนที่..................................................................
วันที่...............เดือน...................พ.ศ......................
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................สัญชาติ......................................................................
อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..................................................ตาบล/แขวง... ...............................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...............................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
 (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..................................ตาบล/แขวง....................... ...................................
อาเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.................. ......................................
 นายจุมพต สายสุนทร
กรรมการอิสระ
อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 48 ซอยเทิดไทย 59/1 แขวงบางหว้ า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
 พล.ต.อ. ปรุ ง บุญผดุง
กรรมการอิสระ
อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 93/5 หมู่ที่ 2 ตาบลไทรม้ า อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 1/2562 ในวัน ศุก ร์ ที่ 28 มิ ถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุม ชัน้ 1 อาคารไทยเศรษฐกิ จ เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนื อ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...............................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(................................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Proxy From A
--------------------------------Written at
Date
Month
(1) I/We
Address
Amphur/Khet

Soi

Road
Province

Year……...

Nationality
Tambol/Khwaeng
Postal Code

(2) Being a shareholder The Thai Setakij Insurance Public Company Limited
Holding the total amount of
share and have the rights to vote equal to
Ordinary share
share and have the rights to vote equal to
Preference share
share and have the rights to vote equal to

votes as follows:
share
share

(3) Hereby appoint
 1. Name
age
year, residing at
Soi
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
Province
Postal Code or
 2. Mr. Jumpot Saisunthorn
Independent Director age 61 years
Reside at 48 Soi Thoet Thai 59/1, Bang Wa, Phasi Charoen, Bangkok.
 3. Pol.Gen. Prung Boonpadung
Independent Director age 70 years
Reside at 93/5 Moo 2, Sai Ma Subdistrict, Mueang Nonthaburi District Nonthaburi.
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2019 on June 28, 2019 at 14.00 p.m., at the meeting room 1st floor, Thai Setakij Building, No. 160, North
Sathorn Road, Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok. 10500, Thailand or such other date, time and place as the
meeting may be adjourned.
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be actions performed by myself/ourselves.
Signed …………………………………………………………….. Grantor
(…………………………………………………………..)
Signed ……………………………………………………..….….. Proxy
(……….………………………………………………..)
Signed ……………………………………………………..….….. Proxy
(……….………………………………………………..)
Remark
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her
votes to different proxies to vote separately.

