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แบบ ก.    อากรแสตมป์ 

Form A                                                      หนังสือมอบฉันทะ       Duty Stamp 

                                                                                                       PROXY                                                                           20บาท/Baht  

 เขียนที�……..…………..........…….........…… 
 Written  at 
 วนัที� …………….เดือน ……………...พ.ศ. ……...….....…. 
                                                       Date                Month               Year 
 

       ขา้พเจา้  ………………………………………………………………………..…………….   สญัชาติ  …………………………. 

        I/We                                                                                                            Nationality                                                   
อยูบ่า้นเลขที�  ………………………..…ถนน …………………………………………….  ตาํบล/แขวง ……………..………………………. 
Reside at                                             Road                                                                 Sub district                
อาํเภอ/เขต  …………………………. จงัหวดั  …………………………….……..….   รหสัไปรษณีย ์ .....…………....................... 
District                                          Province                                                          Postal  Code  

                เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั   ประกนัภยัไทยวิวฒัน์   จาํกดั   ( มหาชน )            จาํนวนหุ้น ……………… หุ้น 
  Am / are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited , Holding altogether ……… shares 

   ขอมอบฉนัทะให ้ 

   Hereby appoint 

(1)  ชื�อ ……….….…………………………..……… …….อาย ุ …………….ปี  อยูบ่า้นเลขที�  ………….ถนน……..……………….. 
      Name                                                                       age              years Resides at                   Road 

ตําบล//แขวง  ………..………….……  อําเภอ/เขต  ……………..……………จงัหวดั ……………..……………รหสัไปรษณีย์…………… 

Sub district                                        District                                              Province                                   Postal Code  

(2)   ชื�อ ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์           กรรมการอิสระ      อาย ุ  73   ปี          อยูบ่า้นเลขที3  31 ซอยอินทามระ 24  
        Name Mr. Phisit  Setthawong      Independent Director   age  73 years   Resides at  31 Soi Indramara 24  

ตาํบล//แขวง    ดินแดง                    อาํเภอ/เขต   ดินแดง                             จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์ 10400 
Sub district    Dindang                    District       Dindang                         Province Bangkok                       Postal Code          10400 

(3)  ชื�อ   นางพิไล เปี3 ยมพงศส์านต ์      กรรมการอิสระ      อาย ุ  82   ปี          อยูบ่า้นเลขที3  77 ซ.จรัญสนิทวงศ6์3 ถ.จรัญสนิทวงศ ์ 
      Name Mrs. Pilai Piemphongsarn Independent Director     age  82 years        Resides at  77 Soi Jaransanitvong 63 Jaransanitvong Road 

ตาํบล//แขวง    บางบาํหรุ                     อาํเภอ/เขต   บางพลดั                             จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์ 10700 
Sub district      Bangbamru                     District       Bangplat                         Province Bangkok                       Postal Code          10700 
 

คนหนึ3 งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื3อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 

ในวนัที3  20 เมษายน  2561  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมชัgน 6  อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน์  เลขที3 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 

on April 20 ,2018  at 3.00 p.m., at meeting room the 6th floor, Thaivivat Insurance Building  , 71  Dindeang Road Samsennai Subdirstict 

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400    หรือที3จะพึงเลื3อนไปในวนั  เวลา   และสถานที3อื3นดว้ย 
Phayathai District  Bangkok 10400 or  at  any  adjournment  thereof  to  any  other  date, time  and  venue. 
 

 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั5น   ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any  business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ ourselves. 

 

ลงชื�อ/Signed …………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

   (……………………………..)  

 

ลงชื�อ/Signed …………….…………….……ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

   (……………………………..)  
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หมายเหตุ  

Note 

1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

1. The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting 

and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

       2.   ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนที�ถือไวไ้ด ้
2.  The Shareholder must grant all of the shares to the proxy. The Shareholder may not  

       grant a portion of the Shares  to the proxy. 

 

 



แบบ ข.                                                                                                                                                                                     อากรแสตมป์ 

Form B                                                                           แบบหนังสือมอบฉันทะ                                                         Duty Stamp 

                                                                                               PROXY                                                                                   20 บาท/Baht 

 

 เขียนที�……..…………......…………..…….........…… 
 Written  at 
 วนัที� …………….เดือน ………………..…………...พ.ศ. ……...….....…. 
                                                       Date                      Month                                           Year 

(1) ขา้พเจา้  ………………………………………………………………….………….สญัชาติ  …………………………. 
                      I/We                                                                                                                        Nationality   

บา้นเลขที�  …………………ถนน …………………………  ตาํบล/แขวง  ………………..……………….เขต………………………………. 
Reside at                               Road                                           Subdistrict                                                   District 
จงัหวดั  ……………………………………………….….   รหสัไปรษณีย ์ ………………………..................................... 
Province                                                                               Postal  Code   

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์  จาํกดั (มหาชน)                  จาํนวนหุ้น           ………………..…..หุ้น  
             Am/are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited , Holding Altogether ……….……..… Share 
(3) ขอมอบฉนัทะให้  

              Hereby appoint 
  (1)  ชื�อ …………………..……… …….อาย ุ …………….ปี  อยูบ่า้นเลขที�  ………….ถนน……..……………… 

                      Name                                                 age              years Resides at                   Road 

ตําบล//แขวง  ………..………….……  อําเภอ/เขต  ……………..……………จงัหวดั ……………..……………รหสัไปรษณีย์…………… 

Sub district                                        District                                              Province                                   Postal Code  

(2)   ชื�อ ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์           กรรมการอิสระ      อาย ุ  73   ปี          อยูบ่า้นเลขที�  31 ซอยอินทามระ 24  
        Name Mr. Phisit  Setthawong      Independent Director   age  73 years   Resides at  31 Soi Indramara 24  

ตาํบล//แขวง    ดินแดง                    อาํเภอ/เขต   ดินแดง                             จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์ 10400 
Sub district    Dindang                    District       Dindang                         Province Bangkok                       Postal Code          10400 

(3)  ชื�อ   นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์      กรรมการอิสระ      อาย ุ  82   ปี          อยูบ่า้นเลขที�  77 ซ.จรัญสนิทวงศ6์3 ถ.จรัญสนิทวงศ ์ 
      Name Mrs. Pilai Piemphongsarn Independent Director     age  82 years        Resides at  77 Soi Jaransanitvong 63 Jaransanitvong Road 

ตาํบล//แขวง    บางบาํหรุ                     อาํเภอ/เขต   บางพลดั                             จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์ 10700 
Sub district      Bangbamru                     District       Bangplat                         Province Bangkok                       Postal Code          10700 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 

ในวนัที�  20 เมษายน  2561  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมชัmน 6  อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน์  เลขที� 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 

on April 20 ,2018  at 3.00 p.m., at meeting room the 6th floor, Thaivivat Insurance Building  , 71  Dindeang Road Samsennai Subdirstict 

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400    หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั  เวลา   และสถานที�อื�นดว้ย 
Phayathai District  Bangkok 10400 or  at  any  adjournment  thereof  to  any  other  date, time  and  venue. 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัm งนีm  ดงันีm  
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ครัm งที� 24/2560 
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Ordinary Shareholders’ Meeting No. 24/2017      
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีm  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� 2         พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
Agenda 2       To consider the Board of Directors annual  report  of the company’s performance for 2017 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีm  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที� 3         พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2560 
Agenda 3       To consider and approve the company’s 2017 Financial Statement 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีm  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที� 4         พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และ อนุมติัเงินปันผล   
Agenda 4       To consider approve the appropriation of the Company’s annual net profit and dividend 
                                       (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีm  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที� 5        พิจารณากาํหนดคา่บาํเหน็จกรรมการ 
Agenda 5      To consider and approve Director’s remuneration  
      (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีm  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที� 6      พิจารณาเลือกตัmงกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
Agenda 6    To elect directors replacing the directors whose term expired 
      (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีm  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
                                        การแต่งตัmงกรรมการทัmงชุด 
                                        Appoint all in the list 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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                                        การแต่งตัmงกรรมการเป็นรายบุคคล      
                                        Appoint individually 

1. นายชลอ เฟื� องอารมย ์
    Mr. Chalaw Fuangaromya 

             เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

                                             2. นางปราณี ภาษีผล 
     Mrs. Pranee Phasipol 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
3.  นายถวลัย ์วิรานนท ์               
     Mr. Thawan Viranont 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 7      พิจารณาแตง่ตัmงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสินจา้ง 
Agenda 7    To appoint an auditor and set auditing fee. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีm  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที� 8      พิจารณาแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ 
Agenda 8     To approve the amendment of Company's Articles of Association. 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีm  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที� 9      พิจารณาเรื�องอื�นๆ   
Agenda 9    To consider other matters. 
    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีm  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีm  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัmนไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
  The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself / 
Ourselves in the position of shareholder. 
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 (6)      ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  In case , I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัmน  ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any  business carried by the proxy in the said meeting shall  be  deemed  as  having been carried out by myself/ourselves 

 
 

ลงชื�อ/Signed …………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (……………………………..)  

 
ลงชื�อ/Signed …………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (……………………………..)  

 
 
 
หมายเหตุ 1.   ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก 
 จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Note   The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number   
                           of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ระบุไวใ้นขอ้ (2)  โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จาํนวนที�ระบุไวใ้น
ขอ้(2) ได ้

 A shareholder must grant all of the shares specified in Clause (2). The shareholder may not grant a portion of the shares less than  
 those specified in Clause (2) to the proxy. 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไวใ้นใบประจาํตอ่แบบ 
         หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 

 In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached  
 allonge of the proxy form.   
 
 
 



แบบ ค.           อากรแสตมป์ 

Form C           หนังสือมอบฉันทะ    Duty / Stamp 

             Proxy                       20 บาท / Baht 

       
 
 เขียนที& ………………………………………. 
 Written at 

 วนัที& ………... เดือน ………………………….. พ.ศ. ……… 
 Date  Month  Year 

 (1)  ขา้พเจา้ ………………………………………………………………………………….. ……………………………………... 
  I/We,  
สาํนกังานตั=งอยูเ่ลขที& ……………..ถนน  ……………………………….. ตาํบล/แขวง ……………………………………………… 
The office resides at  Road Subdistrict 
อาํเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………….. 
District Province Postal Code  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ใหก้บั ……………………………………………………………………………………….………. 
Am/are in the business of a custodian for 
ซึ& งเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์  จาํกดั (มหาชน)       โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทั=งสิ=นรวม ……………………….. หุน้  
is a shareholder of   Thaivivat Insurance Public Company Limited       holding altogether………………………………………. Shares 
  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
              Hereby appoint 

  (1)  ชื�อ …………………..……… …….อาย ุ …………….ปี  อยูบ่า้นเลขที�  ………….ถนน……..……………… 

                      Name                                                 age              years Resides at                   Road 

ตาํบล//แขวง  ………..………….……  อาํเภอ/เขต  ……………..……………จงัหวดั ……………..……………รหสัไปรษณีย…์………… 
 Sub district                                        District                                              Province                                   Postal Code  

(2)   ชื�อ ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์           กรรมการอิสระ      อาย ุ  73   ปี          อยูบ่า้นเลขที&  31 ซอยอินทามระ 24  
        Name Mr. Phisit  Setthawong      Independent Director   age  73 years   Resides at  31 Soi Indramara 24  

ตาํบล//แขวง    ดินแดง                    อาํเภอ/เขต   ดินแดง                             จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์ 10400 
Sub district    Dindang                    District       Dindang                         Province Bangkok                       Postal Code          10400 

(3)  ชื�อ   นางพิไล เปี& ยมพงศส์านต ์      กรรมการอิสระ      อาย ุ  82   ปี          อยูบ่า้นเลขที&  77 ซ.จรัญสนิทวงศ6์3 ถ.จรัญสนิทวงศ ์ 
      Name Mrs. Pilai Piemphongsarn Independent Director     age  82 years        Resides at  77 Soi Jaransanitvong 63 Jaransanitvong Road 

ตาํบล//แขวง    บางบาํหรุ                     อาํเภอ/เขต   บางพลดั                             จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์ 10700 
Sub district      Bangbamru                     District       Bangplat                         Province Bangkok                       Postal Code          10700 

คนหนึ&งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื&อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 

ในวนัที&  20 เมษายน  2561  เวลา 15.00 น.  ณ หอ้งประชุมชั=น 6  อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ เลขที& 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 

on April 20 ,2018  at 3.00 p.m., at meeting room the 6th floor, Thaivivat Insurance Building  , 71  Dindeang Road Samsennai Subdirstict 

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400    หรือที&จะพึงเลื&อนไปในวนั  เวลา   และสถานที&อื&นดว้ย 
Phayathai District  Bangkok 10400 or  at  any  adjournment  thereof  to  any  other  date, time  and  venue. 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั=งนี=  ดงันี=  
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
วาระที& 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ครั= งที& 24/2560 
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Ordinary Shareholders’ Meeting No. 24/2017      
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   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 
 
วาระที& 2         พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เกี&ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
Agenda 2       To consider the Board of Directors annual  report  of the company’s performance for 2017 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที& 3         พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2560 
Agenda 3       To consider and approve the company’s 2017 Financial Statement 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที& 4         พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และ อนุมติัเงินปันผล   
Agenda 4       To consider approve the appropriation of the Company’s annual net profit and dividend 
                                       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที& 5        พิจารณากาํหนดคา่บาํเหน็จกรรมการ 
Agenda 5      To consider and approve Director’s remuneration  
      (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที& 6      พิจารณาเลือกตั=งกรรมการแทนกรรมการที&ออกตามวาระ 
Agenda 6    To elect directors replacing the directors whose term expired 
      (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
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  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
                                        การแตง่ตั=งกรรมการทั=งชุด 
                                        Appoint all in the list 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
                                        การแตง่ตั=งกรรมการเป็นรายบุคคล      
                                        Appoint individually 

1. นายชลอ เฟื& องอารมย ์
    Mr. Chalaw Fuangaromya 

             เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

                                             2. นางปราณี ภาษีผล 
     Mrs. Pranee Phasipol 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
3.  นายถวลัย ์วิรานนท ์               
     Mr. Thawan Viranont 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที& 7      พิจารณาแตง่ตั=งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สินจา้ง 
Agenda 7    To appoint an auditor and set auditing fee. 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที& 8      พิจารณาแกไ้ขเพิ&มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ 
Agenda 8     To approve the amendment of Company's Articles of Association. 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
วาระที& 9      พิจารณาเรื&องอื&นๆ   
Agenda 9    To consider other matters. 
    (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
   (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.  

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี=  
  (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที&ไมเ่ป็นไปตามที&ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี=  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นั=นไม่ถูกตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself / 
Ourselves in the position of shareholder. 
 (6)      ในกรณีที&ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที&ที&ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื&องใดนอกเหนือจากเรื&องที&ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลี&ยนแปลงหรือเพิ&มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที&เห็นสมควร 
  In case , I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
 กิจการใดที&ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั=น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 Any  business carried by the proxy in the said meeting shall  be  deemed  as  having been carried out by myself/ourselves 
  

ลงชื&อ/Signed …………………………ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
   (……………………………..)  

 
ลงชื&อ/Signed …………………………ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
   (……………………………..)  

 

 

หมายเหต ุ  

note 1.    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี=ใชเ้ฉพาะกรณีที&ผูถื้อหุ้นที&ปรากฎชื&อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั=งใหค้สัโตเดียน 
  ( Custodian )ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั=น 
  The proxy form C. is valid only in case of the register shareholder is the foreigner and appointed the custodian in Thailand as 
  A depository. 

2. หลกัฐานที&ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคอื 
                            The documents attach along with the proxy form as follows :  

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน ( Custodian ) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(1) The power attorney from the shareholders to the custodian granted for the action and sign on behalf of the shareholders. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน ( Custodian ) 
(3) The confirmation of the signed person in the proxy form is authorized to do the custodian business. 

3 ผูถื้อหุน้ที&มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบอาํนาจเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 
  แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื&อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy only one proxy to attend and vote at the meeting and may 
 not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

                     4.    วาระเลือกตั=งกรรมการสามารถเลือกตั=งทั=งชุด หรือเลือกตั=งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                             In the agenda subject to appoint the directors, the shareholder may vote for the whole group or individual director. 

   5.    ในกรณีที&มีวาระที&จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที&ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ&มเติมไวใ้นใบประจาํตอ่แบบ 
         หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 

  In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached  
  allonge of the proxy form C.   
 

     


