เลขทะเบียนผูถือหุน

แบบ ค.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

Form C

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ขาพเจา

สัญชาติ

I/We

อยูบานเลขที่

nationality

ถนน

reside at

ตําบล/แขวง

Road

อําเภอ/เขต

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Amphur/Khet

Province
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากหลักทรัพยและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ
In my capacity of the Custodian of

ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท

Postal Code

จํากัด (มหาชน)

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

which is a shareholder of

The Thai Setakij Insurance

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

holding altogether of

shares, being voting right of

หุนสามัญ

Public Company Limited

เสียง ดังนี้

vote (s) as following;

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

ordinary share of

shares, being voting right of

vote (s)

preferred share of

shares, being voting right of

vote (s)

หุนบุริมสิทธิ์

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

(2) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint
(1) ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เสียง

กรรมการอิสระ

Dr. Sivavudh Devahastin Na Ayudhaya Independent Director

อยูบานเลขที่

72 ซอยหลังสวน ถนนสารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

residing at No.

อายุ

72 ป

age

72

years

72 Soi Langsuan, Sarasin Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok.

(2) ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร
Prof. Dr. Jumpot Saisunthorn

อยูบานเลขที่

กรรมการอิสระ

อายุ

60 ป

Independent Director

age

60

48 ซอยเทอดไท 59/1 แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

residing at No.

years

48 Soi Therd Thai 59/1, Kwaeng Bang Wa, Khet Phasi Charoen, Bangkok

(3)
ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code

อายุ

ป อยูบานเลขที่

age

years, residing at

อําเภอ/เขต

Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
either of the above named person as my/ourthproxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual
General Meeting of
Shareholders for the year 2017 on Friday 27 April 2018 at 11.00 hour at the Conference Room, 1st Floor, The Thai Setakij
Insurance Bldg., No. 160 North Sathorn Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok or such date, time and place as the
meeting may be adjourned.

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถอื และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Authorization made on the entire number of shares held by me and eligibility to vote;

มอบฉันทะบางสวน คือ
Authorization on part of the shares, i.e.

หุนสามัญ

หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

เสียง

Ordinary shares of

shares with eligibility to vote of

votes:

หุนบุริมสิทธิ

หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

เสียง

Preferred shares of

shares with eligibility to vote of

votes:

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด

เสียง

Total eligible rights to vote of

votes.

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1)

วาระที่ 1

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560

Agenda 1

To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017
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(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

ว

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 และรายงานประจําปของคณะกรรมการ
ในรอบป 2560

Agenda 2

To acknowledge the operating results of the Company for the fiscal year 2017 and
the Annual Report of the Board of Directors for the fiscal year 2017

วาระที่ 3

เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว

Agenda 3

To consider and approve the Audited Financial Statement as of 31 December 2017
and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2017.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล

Agenda 4

To consider on the matters of allocation of the net profits and annual dividends
payment.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการ

Agenda 6

To consider to fix the remuneration for the Board of Directors.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2561 และกําหนดคาตอบแทน

Agenda 7

To consider to appoint the Auditors and fixing the Auditors’ fee for the fiscal year
2018.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่ 8

เพื่อรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

Agenda 8

To acknowledge the Report of the Auditing Committee.

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

Agenda 9

To consider on other matters.

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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(2)

วาระที่ 5

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5

To consider for election of the directors for replacing of the directors whose
leaving the office according to the office term

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect of all directors

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
To elect of director in individual

ชื่อกรรมการ

นางนงลักษณ วิสุทธิผล

Name of the Director

Mrs. Nonglak Visutipol

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นายบุณยรักษ วิสุทธิผล

Name of the Director

Mr. Boonyarak Visutipol

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นางพรภัทร รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

Name of the Director

Mrs. Pornpat Rodphotong Boontanom

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นายทินกร พันพาณิชยกุล

Name of the Director

Mr. Tinnakorn Punpanichgul

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นางสาวอินทิรา ชวยสนิท

Name of the Director

Miss Inthira Chuaysanit

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดทีไมเปนไปตามทีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Any of the Proxy’s voting on the Agendas which is not in accordance with this authorization shall be
considered invalid and thus shall not be ratified my me as valid voting made on my behalf in my capacity as the
shareholder;

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case in which I have not specifically indicated my desire to vote on any particular Agenda or I have
indicated unclearly, or the meeting takes into consideration or resolution on any matter other than foregoing indicated, as
well as in case of any amendments or presentation of additional facts the Proxy shall be entitled to take into consideration
and vote on my behalf in all respects at his/her reasonable discretion;
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
All deeds and acts made in the meeting, save where the Proxy has not voted as specifically indicated in my
authorization, shall deem as though deeds and acts are made by I myself in all respects.

ติดอากรแสตมป
20 บาท

ลงชื่อ/Signed

(

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

Duty Stamp of
Baht 20 shall be
affixed

ลงชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(

ลงชื่อ/Signed

)
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

(
ลงชื่อ/Signed

)
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy

(

)

หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy Form C shall be used only in the case which the shareholder whose name is presented in the
shares register book is a foreign investor and has appoint a Custodian in Thailand to be his shares
depositary and fiduciary.

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือฉันทะ คือ

Documents which shall be presented together with this Proxy;

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney from the shareholder, authorized the Custodian to sign in this Proxy.

(2) หนังสือยืนยันวาผูล งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation letter, that the signatory in this Proxy is a licensed Custodian.

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The Shareholder shall grant a proxy letter to only one proxy to participate the meeting and vote on the Shareholder’s
behalf. It is not feasible to divide the number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

The Agenda on the Election of the directors could be made for the entire board of directors or individual director.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Where there are more Agendas for consideration in the meeting other than primarily mentioned ones, a continued
allonge form to the Proxy Letter From C as enclosed could added.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Allonge for Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2560 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
The proxy is granted by a shareholder of The Thai Setakij Insurance Public Company Limited at the Annual
General Meeting of Shareholders for the year 2017 on Friday 27th April 2018 at 11.00 hour at the Conference Room, 1st
Floor, The Thai Setakij Insurance Bldg., No. 160 North Sathorn Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok or such date,
time and place as the meeting may be adjourned.

-------------------------------------------------------------------

(1)

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain
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วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
Approve

(2)

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ)

Agenda 5

To consider for election of the directors for replacing of the directors whose
leaving the office according to the office term (Continue)

ชื่อกรรมการ
Name of the Director

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director

ชื่อกรรมการ

Name of the Director

ชื่อกรรมการ

Name of the Director

ชื่อกรรมการ

Name of the Director

ชื่อกรรมการ

Name of the Director

ชื่อกรรมการ

Name of the Director

ชื่อกรรมการ

Name of the Director

ชื่อกรรมการ

Name of the Director

ชื่อกรรมการ

Name of the Director
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