
หนังสือเชิญและเอกสารที่ใช้ใน AGM คร้ังที ่72 

บริษทัฯ ขอเรียนให้ผูถื้อหุน้ทราบเอกสารท่ีใชใ้น AGM คร้ังท่ี 72 ท่ีจะประชุมในวนัท่ี 29 มีนาคม 2562  เวลา 
15.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 6 อาคารน าสินประกนัภยั เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

1. หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 72 
2. รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 71 
3. ประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
4. ประวติัและประสบการณ์ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

6. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

7. รายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

8. นิยามของกรรมการอิสระของ บมจ.น าสินประกนัภยั 
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูแ้ทนและออกเสียงในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ 

10. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
11. แผนท่ีบริษทั น าสินประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารดงักล่าวถูกแสดงใน Website ของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





































 

ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 

1. ชือ่ นายนภดล  พุฒรงัษ ี                                           
 

2. อาย ุ  60 ปี 

 
3. สญัชาต ิ ไทย 

 
4. วุฒกิารศกึษา 
  

- Master Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA. 

5. ต าแหน่งทีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ - กรรมการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

- รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แลว้ 
- รบัการอบรม Role of the Compensation Committee (RCC) ของ IOD แลว้ 

 

7. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการฝา่ยงานระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล บรษิทั เอพซลิอน จ ากดั 

 
8. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นทีเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไมม่ ี

 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นทีไ่มใ่ช่
บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไมม่ ี

 

10. ต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนักบักจิการ  
ของบรษิทั หรอืกจิการทีม่ธีุรกจิเกีย่วเนื่อง 
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไมม่ ี

 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) ตัง้แต่ปี 2544 – ปจัจุบนั  
  รวมเป็นเวลา 17 ปี 

12. การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีทีผ่่านมา 
 

- เขา้ร่วมประชุมกรรมการบรษิทัจ านวน 11 ครัง้ จากการประชุมทัง้หมด 12 ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้ จากการประชุมทัง้หมด 5 ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 4 ครัง้ 
  จากการประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ 
 

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ  
 

- ไมม่ ี
 

14. ประเภทของกรรมการทีเ่สนอใหแ้ต่งตัง้ 
 

- กรรมการอสิระ ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คอื ถอืหุน้ไมเ่กนิ 

  รอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ 

  ทัง้ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงานของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ นอกจากนี้ 
  ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการ 
  ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ ฯลฯ 

15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา 
 

16. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

- สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

- จ านวน 17 ปี ตัง้แต่ปี 2544 ถงึปจัจุบนั 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 



 
ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 

1. ชื่อ นายไพรชั  เจรญิชยัพงศ์ 
 

2. อาย ุ  

 
61  ปี 

 
3. สญัชาต ิ

 
ไทย 

 
4. วฒุกิารศกึษา  - Master of Management, มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
5. ต าแหน่งทีด่ ารงอยูใ่นขณะน้ี - กรรมการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั  
  (มหาชน) 

6. การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แลว้ 

7. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สนิไพบูลยก์รุ๊ป จ ากดั 

 
8. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น 

ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 

- ไมม่ ี

 
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จ ากดั 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จ ากดั 

 
10. ต าแหน่งในกจิการที่แขง่ขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการทีม่ธีุรกจิเกี่ยวเน่ือง   
กบับรษิทัอยา่งมนียัส าคญั 

 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จ ากดั 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จ ากดั 

 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 

 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2526 - ปจัจบุนั รวมเป็นเวลา 35 ปี 

12. การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีทีผ่่านมา 
 

- เขา้รว่มประชุมกรรมการบรษิทัจ านวน 10 ครัง้ จากการประชุมทัง้หมด 12 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน 3 ครัง้  
  จากการประชุมทัง้หมด 4 ครัง้  
 

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ  
 

- จ านวน 37,500 คดิเป็น 0.27%  ของจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 

 
14. ประเภทของกรรมการทีเ่สนอใหแ้ต่งตัง้ 
 

- กรรมการ  
 

15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 
 
 



 
ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 

 
1. ชื่อ นายมาว อ่อง ทุน                        

2. อาย ุ  58 ปี             
 

3. สญัชาต ิ ไทย 

 
4. วฒุกิารศกึษา  - Bsc.Eng. (Hons), University of London, England. 

 
5. ต าแหน่งทีด่ ารงอยูใ่นขณะน้ี 

 
- กรรมการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แลว้ 
 

7. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น 

ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 

- กรรมการ บรษิทั ดราโก ้พซีบี ีจ ากดั (มหาชน) 
 
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น 

ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ Myanmar Investments International PLC 

- กรรมการ Thai Strategic Capital Management Co.,Ltd. 
  

10. ต าแหน่งในกจิการที่แขง่ขนักบักจิการ  
ของบรษิทั หรอืกจิการทีม่ธีุรกจิเกี่ยวเน่ือง 
กบับรษิทัอยา่งมนียัส าคญั 

 

- ไมม่ ี

 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 

 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2546 – 21 มกราคม 2559  
  รวมเป็นเวลา 12 ปี 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ตัง้แต่ปี 2559 – ปจัจบุนั รวมเป็นเวลา 3 ปี 

 
12. การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีทีผ่่านมา 
 

- เขา้รว่มประชุมกรรมการบรษิทัจ านวน 9 ครัง้ จากการประชุมทัง้หมด 12 ครัง้ 
- เขา้รว่มประชุมกรรมการก ากบัดูแลกจิการ จ านวน 2 ครัง้ จากการประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ 
 

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ  - ไมม่ ี

 
14. ประเภทของกรรมการทีเ่สนอใหแ้ต่งตัง้ 
 

 
- กรรมการอสิระ ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คอื ถอืหุน้ไมเ่กนิ 

  รอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ 

  ทัง้ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงานของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ นอกจากน้ี 

  ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการ 
  ขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอสิระ ฯลฯ 

 
15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา 
 
16. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

 
- สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
 

- จ านวน 3 ปี ตัง้แต่ปี 2559 ถงึปจัจบุนั 
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ประวตัิและประสบการณ์ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

   
1.  ช่ือ    นางสาวสมใจ  คุณปสุต 
 

    วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- ปริญญาโทบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

    - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4499 
 

    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
      ตั้งแต่ปี 2535 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 26 ปี 
    - เป็นผูส้อบบญัชี บมจ.น าสินประกนัภยั  6 ปี 
      
 

2.  ช่ือ    นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ 
 

    วุฒิการศึกษา   - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4812 
 

    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
      ตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา  25 ปี 
    - เป็นผูส้อบบญัชี บมจ.น าสินประกนัภยั  1 ปี 

 
3.  ช่ือ    นางสาวรัชดา  ยงสวสัด์ิวาณิชย ์
 

    วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
- ปริญญาโทการเงิน  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4951 

 

    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
      ตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 27 ปี 
    - เป็นผูส้อบบญัชี บมจ.น าสินประกนัภยั  6 ปี 

 
4.  ช่ือ    นางสาวอิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ 
 

    วุฒิการศึกษา   - บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
    - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7480 
 

    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
   ตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 25 ปี 

    - ไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชี บมจ.น าสินประกนัภยั       
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั้งที่ 72

บริษทั  น าสินประกนัภยั  จ ากดั (มหาชน)

ผู้ถอืหุ้น

บมจ. น ำสนิประกนัภยั

มำด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉันทะ

ตรวจหนังสอืมอบฉันทะ

โตะ๊ลงทะเบยีน

มำด้วยตนเอง

โตะ๊ลงทะเบยีนผู้รับมอบ

ฉันทะ

แสดงบตัรประจ ำตวั

ประชำชน

แสดงหนังสอืมอบ

ฉันทะ

ลงนำมในใบลงทะเบยีน

ประธำนกล่ำวสรปุผลลงคะแนนต่อที่ประชุม

รับบตัรลงคะแนน

เข้ำห้องประชุม

ประธำนเปิดประชุม

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมล ำดบั

ผู้ถอืหุ้นลงมตโิดยกำรกรอกบตัรลงคะแนน

เจ้ำหน้ำที่เกบ็บตัรลงคะแนน / สรปุผลลงคะแนน



 
เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้ารว่มประชุม 

สามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 72 วนัท่ี 29 มีนาคม 2562  เวลา 15.00 น. 
 
บคุคลธรรมดา 
1. ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย 

1.1 บตัรประจ าตวัผูถ้อืหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ) 
1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบฉนัทะ 

2.  ผูถ้อืหุน้สญัชาตต่ิางดา้ว 
2.1 หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้/หนงัสอืส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว 
2.2 ในกรณีมอบฉนัทะ   ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง/ส าเนา   หนงัสอืส าคญัประจ าตวัต่างดา้วของ         

ผูม้อบฉนัทะ 
 
นิติบคุคล 
1. นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

1.1 หนงัสอืรบัรองบรษิทัทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน โดยกรมทะเบยีนการคา้ 
1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั/หนงัสอืเดนิทาง/หนงัสอืส าคญัประจ าตวัต่างดา้วของกรรมการผูม้อี านาจ  

ลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะ 
2. นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

2.1 หนงัสอืรบัรองบรษิทั 
2.2 ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 
ในกรณสี าเนาเอกสารจะตอ้งไดร้บัการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศ 
จะตอ้งมกีารรบัรองลายมอืชื่อโดยโนตารพีบับรคิ 
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นิยามของกรรมการอิสระ  ของ บมจ.น าสินประกนัภยั 
 

กรรมการอิสระมีคณุสมบติัเท่ากบัท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด สรปุได้ดงัน้ี 

 
(1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั ทัง้นี้ใหน้บัรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืน
ประจ ำ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล ำดบัเดยีวกนั หรอืผูถ้อื
หุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกว่ำสอง
ปีกอ่นทีย่ ืน่ค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน  

(3) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่
เป็นบดิำมำรดำ คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจ
ควบคมุของบรษิทั หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของผูข้ออนุญำตหรอื
บรษิทัยอ่ย 

(4)  ไมม่หีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม  ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณ อยำ่งอสิระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกว่ำสองปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

 (5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุขอบบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำร
มลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกว่ำสองปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

(6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอื
ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัคำ่บรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกว่ำ
สองปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

(7) ไมเ่ป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้มำเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูม้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกจิกำรทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ 
หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่  

(9)  ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผูแ้ทนและออกเสียง 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

 
 ตามทีบ่รษิทัก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 72 ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิทั เลขที ่ 767 
ถนนกรงุเทพ-นนทบุร ี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวนัที ่ 29 มนีาคม 2562 เวลา       
15.00 น. นัน้ 
 

 หากท่านผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะให้ 
 

 1. นายยงยทุธ  ผูส้นัต ิ อาย ุ65 ปี อยูบ่า้นเลขที ่ 1021/2 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงบุคคโล 
เขตธนบุร ีกรงุเทพมหานคร 10600  
 2. นายสมบตั ิ พถูาวรวงศ์ อาย ุ61 ปี อยูบ่า้นเลขที ่575 ซอยประชาราษฎร ์17 ถนนประชาราษฎร1์  
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรงุเทพมหานคร 10800 
 3. นางพรพรรณ  ตนัอรยิกุล อาย ุ58 ปี อยูบ่า้นเลขที ่294/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุร ีเขต
ราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400 
 
 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนท่านในทีป่ระชุมได้ ซึง่กรรมการ 
ดงัรายนามขา้งต้นไม่มสี่วนไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุม ทัง้นี้มรีายละเอยีดในเอกสารทีแ่นบมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถื้อหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผูแ้ทนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 72 ได้ 

 

 

1. ชื่อ นายยงยทุธ   ผูส้นัต ิ
                                                                            

2. อาย ุ  
 

65  ปี 
 

3. สญัชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒกิารศกึษา  - M.S. in Sanitary Engineering Syracuse University, USA. 
 

5. ต าแหน่งทีด่ ารงอยูใ่นขณะน้ี - ประธานกรรมการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. ประสบการณ์ท างาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จ ากดั 
- ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั โรงเลื่อยจกัร ไทเ้ฮงเสง็ 
 

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไม่ม ี
 
 

8. ต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการทีม่ธีุรกจิเกีย่วเน่ือง  
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- เป็นกรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จ ากดั และกรรมการ บรษิทั 
เอน็.เอส.บ.ี จ ากดั ทีท่ าธุรกจิทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ 
 

9. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2534 – ปจัจบุนั รวมเป็นเวลา 27 ปี 

10. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 
 

- จ ำนวน 1,740 หุน้ คดิเป็น 0.01% ของจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 
 

11. การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 
 
 
 

- ไม่ม ี



รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถื้อหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผูแ้ทนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 72 ได้ 

1. ชื่อ นายสมบตั ิ พถูาวรวงศ ์                                                

2. อาย ุ  
 

61  ปี 
 

3. สญัชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒกิารศกึษา  - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ (บรหิารการเงนิการธนาคาร)  
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

5. ต าแหน่งทีด่ ารงอยูใ่นขณะน้ี - กรรมการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั น าสนิประกนัภยั 
  จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ร่วมสมบตัเิจรญิ จ ากดั 
 

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั  
อื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไม่ม ี
 
 

8. ต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนักบักจิการของ
บรษิทั หรอืกจิการทีม่ธีุรกจิเกีย่วเนื่องกบั
บรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี

9. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ตัง้แต่ปี 2555 – ปจัจบุนั รวมเป็นเวลำ 6 ปี 

10. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ                             - ไมม่ ี
 
11. การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอ                - ไม่ม ี
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
 
 
 

 

 



 

รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถื้อหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผูแ้ทนเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 72 ได้ 

 
 

1. ชื่อ นำงพรพรรณ  ตนัอรยิกุล 
 

2. อำย ุ  58 ปี 
 

3. สญัชำต ิ ไทย 
 

4. วุฒกิำรศกึษำ  - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ  จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 

5. ต ำแหน่งทีด่ ำรงอยูใ่นขณะน้ี 
 

- กรรมกำร บรษิทั น ำสนิประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
- ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร บรษิทั น ำสนิประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั น ำสนิประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
 

6. ประสบกำรณ์ท ำงำน - กรรมกำร บรษิทั น ำสนิประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร บรษิทั น ำสนิประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ปำมำทอย จ ำกดั 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ไตฮ้วด (2505) จ ำกดั 
- กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร บรษิทั เอเชยี โฮเตล็ จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำร บรษิทั เอเชยีแอรพ์อรท์โฮเตล็ จ ำกดั 
- กรรมกำร บรษิทั พทัยำโฮเตล็เทรดดิง้ จ ำกดั 
- กรรมกำร บรษิทั เอ.บ.ีเค.เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั 
- กรรมกำร บรษิทั เอเชยีพทัยำโฮเตล็ จ ำกดั 
 

7. กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่น   
ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร บรษิทั เอเชยี โฮเตล็ จ ำกดั (มหำชน) 
 

8. กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่น 
ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ปำมำทอย จ ำกดั 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ไตฮ้วด (2505) จ ำกดั 
- กรรมกำร บรษิทั เอเชยีแอรพ์อรท์โฮเตล็ จ ำกดั 
- กรรมกำร บรษิทั พทัยำโฮเตล็เทรดดิง้ จ ำกดั 
- กรรมกำร บรษิทั เอ.บ.ีเค.เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั 
- กรรมกำร บรษิทั เอเชยีพทัยำโฮเตล็ จ ำกดั 
 

9. ประวตักิำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บรษิทัฯ 
 

- ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ตัง้แต่ปี 2557 – ปจัจบุนั รวมเป็นเวลำ 4 ปี 

10. กำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 
11. การมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการ   
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 

- จ ำนวน 34,550 หุน้ คดิเป็น 0.25% ของจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 
 
- ไม่ม ี



 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 

                เขียนท่ี………....……………............……………………. 
         Made at 
      วนัท่ี……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………..ถนน……….........……………………………ต าบล/แขวง……………………………………………………………. 
Residing at No.                          Road                                                                Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต……………………………......…………….จงัหวดั….....……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………………………….. 
Amphur                                                                           Province              Postcode 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บมจ.น าสินประกนัภยั  โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม................................................................หุน้ 
      being a shareholder of Nam Seng Insurance PCL, holding a the total amount of                                                      share (s) 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……........………...………เสียง ดงัน้ี 
and have voting rights equivalent to                                       vote (s), the details of which are as follows: 
     หุน้สามญั         .....………........…………….หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………........………....…….เสียง 
      ordinary share                                         share (s)        having voting rights equivalent to                                          vote (s)  
     หุน้บุริมสิทธิ    ………………………..……หุน้              ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………...…….…………….เสียง 
      preferred share                         share (s)         having voting rights equivalent to                                         vote (s) 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้
        hereby authorize 

       (1)  ………………………………..........…………..………...…………อาย…ุ…………..ปี         อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... 
                                                                                                                        Age                    Years     Residing at No.  

ถนน……………………………………….ต าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet 
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… หรือ 
Province                                                           Postal Code                                           or 
         (2)  ………………............………..........…………..………...…………อาย…ุ…………..ปี         อยูบ่า้นเลขท่ี..................................... 

                                                                                                                         Age                    Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet              
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… หรือ 
Province                                                           Postal Code                                           or 
         (3)  …………………………......................…………..…………………อาย…ุ…………..ปี         อยูบ่า้นเลขท่ี................................... 

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet             
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… 
Province                                                           Postal Code                                          
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 72 ในวนัท่ี 
29 มีนาคม 2562  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกนัภยั เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.72, which will be held on 
29 March 2019  at 3.00 p.m. at  the conference room on the 6th  Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep–Nonthaburi Road, Bangsue, 
Bangkok  or on any date and at any postponement thereof.  
 
 
 
  

หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 
                         Page 1 of 2 Pages 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 



 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any business carried on by the proxy in the said meeting, shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 
 
 
 

      ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                                                    (…....………………………………..) 
 
                                                                            ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                     (…………………..………………...) 

 
      ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                      (…………………..………………...) 
 
      ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                      (…………………..………………...) 
 
 

หมายเหตุ       ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก       
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

Note :       A  shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes.  He/she cannot divide the number of shares to  
       allow several proxies to cast their votes in different ways.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

 

                เขียนท่ี………....……………............……………………. 
                Made at 
      วนัท่ี……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………..ถนน……….........……………………………ต าบล/แขวง……………………………………………………………. 
Residing at No.                          Road                                                                Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต……………………………......…………….จงัหวดั….....……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………………………….. 
Amphur/Khet                                                                  Province              Postcode 
 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น าสินประกนัภยั  โดยถือหุ้นจ านวนรวมทั้งส้ิน............................................................หุ้น 
     being a shareholder of Nam Seng Insurance PCL., holding a the total amount of                                           share (s) 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……........………...………เสียง ดงัน้ี 
and having voting rights equivalent to                                    vote (s), the details of which are as follows: 
     หุ้นสามญั         .....………........…………….หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………….....……..…....…….เสียง 
      ordinary share                                         share (s)        having voting rights equivalent to                                         vote (s)  
     หุ้นบุริมสิทธิ    ………………………..……หุ้น                 ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………….......……………….เสียง 
      preferred share                         share (s)       having voting rights equivalent to                                         vote (s) 
 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ ( โปรดเลือก ก หรือ ข เพียงขอ้เดียว ) 
        hereby authorize ( Please choose either a or b ) 

  (ก)    ช่ือ.......................................................................................................อาย.ุ................................ปี 
        (a)    Name      Age  Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน………………………….ต าบล/แขวง…………..…………………………… 
Residing at No.            Road          Sub district 
อ าเภอ/เขต….........……………………….จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์…………………    
District              Province                                            Postal Code    

   (ข) หรือกรรมการอิสระตามรายช่ือ ดงัน้ี 
                      (b)   or the following Independent Director                               
    1)   ช่ือ                    นายยงยทุธ   ผูส้นัติ                    กรรมการอิสระ                                         อาย ุ         65           ปี 
          1)  Name               Mr. Yongyuth   Phusanti            Independent Director                                     Age         65         Years 
 อยูบ่า้นเลขท่ี         45            ซอย          16/25           ถนน            วิภาวดีรังสิต               ต  าบล/แขวง         ดินแดง          
 Residing at No.    45             Soi           16/25           Road           Vibhavadirangsit        Sub district        Dindaeng       
 อ าเภอ/เขต         ดินแดง              จงัหวดั              กรุงเทพฯ                  รหสัไปรษรีย ์          10400               
 District            Dindaeng           Province            Bangkok                   Postal Code             10400          
 

  2)   ช่ือ                  นายสมบติั  พถูาวรวงศ ์                    กรรมการอิสระ                                      อาย ุ         61           ปี 
         2)   Name             Mr. Sombat  Puthavolvong           Independent Director                                  Age          61        Years 
 อยูบ่า้นเลขท่ี          575           ซอย      ประชาราษฎร์ 17    ถนน      ประชาราษฎร์ 1         ต  าบล/แขวง      บางซ่ือ         
 Residing at No.      575           Soi         Pracharat 17          Road           Pracharat 1           Sub district      Bangsue      
 อ าเภอ/เขต         บางซ่ือ             จงัหวดั              กรุงเทพฯ                  รหสัไปรษรีย ์          10800               
 District             Bangsue           Province           Bangkok                   Postal Code              10800          
       
     3)   ช่ือ              นางพรพรรณ  ตนัอริยกุล                กรรมการอิสระ                                         อาย ุ         58           ปี 
          3)   Name         Mrs. Pornpun  Tanariyakul          Independent Director                                    Age          58       Years 
 อยูบ่า้นเลขท่ี       294/1         ซอย                   -                 ถนน      พญาไท             ต  าบล/แขวง        ถนนเพชรบุรี          
 Residing at No.   294/1        Soi                    -                 Road       Phayathai         Sub district        Phetchaburi Road        
 อ าเภอ/เขต         ราชเทว ี             จงัหวดั              กรุงเทพฯ                  รหสัไปรษรีย ์          10400               
 District           Ratchathewi         Province           Bangkok                    Postal Code            10400          
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 72  
ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.00น.   ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกนัภยั เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
only one of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.72 to be held on           
29 March 2019  at 3.00 p.m. at  the conference room on the 6 th floor of  Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep–Nonthaburi Road, Bangsue, 
Bangkok  or on any date and at any postponement thereof.  
 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting  as follows: 

(1)  วาระท่ี 1  เร่ือง    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 71  
           Agenda 1     To approve the minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders No.71. 
    (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
          (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
          Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

   วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการ 
      Agenda 2     To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2018. 
        

  วาระท่ี 3  เร่ือง      พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
          Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for 2018. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

  วาระท่ี 4  เร่ือง    พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
          Agenda 4     To approve the payment of dividend for 2018. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

              (2)   วาระท่ี 5  เร่ือง    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
          Agenda 5     To consider and appoint the Directors replacing the outgoing Directors that retire upon completion   
                                     of the term in office. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
           การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
            To elect all nominated persons as a group              Disapprove                 
           เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
                 Approve                     Disapprove                    Abstain 
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           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
            To elect each nominated persons individually 
                    ช่ือกรรมการ นายนภดล   พฒุรังษี  
   Name of Director Mr. Napadol Putarungsi 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง    

                          Approve                       Disapprove                    Abstain 

 

ช่ือกรรมการ นายไพรัช  เจริญชยัพงศ ์
   Name of Director Mr. Pairach  Charoenchaipong 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                  Approve                       Disapprove                    Abstain 

 

   ช่ือกรรมการ นายมาว อ่อง ทุน   
   Name of Director Mr. Muang Aung Htun 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain              
 
 

                    วาระท่ี 6  เร่ือง    พิจารณาอนุมติัเงินบ าเหน็จคณะกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
             Agenda 6      To consider and set the Directors' remuneration and fee. 
     (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
          (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

        วาระท่ี 7  เร่ือง    พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชี 
          Agenda 7     To consider and appoint the auditor for 2019 and  set his or her remuneration. 
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:     
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
  
         วาระท่ี 8  เร่ือง    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
          Agenda 8     To consider other matters (if any). 
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain     
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
        Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting. 
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 (6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           In case I/we have not declared a voting intention in any agenda, or my/our determination is not clear, or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment, 
modification, or addition of any fact, the proxy holder may cast votes as he/she deems appropriate. 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, unless  the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy 
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

                    ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                                                                  (…....………………………………..) 
 
                                                                                           ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...) 
 
                    ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...) 
 
                    ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...) 
 

หมายเหตุ 1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก           
     จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ       
                       หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
Note : 1.  A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  A shareholder may not split shares, and appoint       
                       more than one proxy holder in order to split votes. 
  2.  With regard to the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a group or for an individual          
                       nominee. 
 3.  In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may  

     use the Annex to Proxy Form B.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex  to the Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น าสินประกนัภยั 
The Proxy of the shareholder  of  Nam Seng Insurance PCL 
 

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  72   ในวนัท่ี  29 มีนาคม 2562  เวลา  15.00  น.  ณ   ห้องประชุมชั้น 6 อาคารน าสินประกนัภยั เลขท่ี 
767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders  No. 72  to be held on 29 March 2019 at 3.00  p.m., at the  conference room on the 6th  

Nam seng Insurace Building, 767 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok or on any date and at any postponement thereof. 
 

…………………………… 
 

   วาระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. ..................  
           Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
  
         วาระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. ..................  
            Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
            Approve               Disapprove                    Abstain   
    
           วาระท่ี......................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
            Agenda                    Election of directors (Continued)   
       
  ช่ือกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
             Approve               Disapprove                    Abstain 
                
  ช่ือกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
  ช่ือกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
  ช่ือกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ส ำหรับผูถื้อหุน้ต่ำงประเทศท่ีแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนั้น) 

Proxy Form C. 
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

 

                เขียนท่ี………....……………............……………………. 
         Made at 
      วนัท่ี……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

(1)  ขำ้พเจำ้…………………………………........…….......……………………..………….............………….……………………………     
       I/We                                                                                                                                

ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี…………....………..ถนน……….......……………………………ต ำบล/แขวง……..……………………………………………. 
Residing at No.                                        Road                                                              Tambon/Khwaeng 
อ ำเภอ/เขต……………………………......…………….จงัหวดั….....……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………………………….. 
Amphur/Khet                                                                  Province            Postcode 
ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (custodian) ให้กบั............................................................................................................................. .. 
as acting the custodian for 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น ำสินประกนัภยั โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม.........................................................หุ้น 
who is a  shareholder of Nam Seng Insurance PCL, holding a the total amount of                                         share (s) 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั……........………...………เสียง ดงัน้ี 
and having voting rights equivalent to                                    vote (s), the details of which are  as follows: 
     หุ้นสำมญั         .....………........……………. หุ้น           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั …………........…………........เสียง 
      ordinary share                                          share (s)           having voting rights equivalent to                                          vote (s)  
     หุ้นบุริมสิทธิ    ………………………..……  หุ้น                   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั …………...…….…………….เสียง 
      preference share                          share (s)          having voting rights equivalent to                                          vote (s)  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้
        hereby authorize 

       (1)  ………………………………..........…………..………...…………อำย…ุ…………..ปี         อยูบ่ำ้นเลขท่ี...................................... 
                                                                                                                        Age                    Years     Residing at No.  

ถนน……………………………………….ต ำบล/แขวง…………………………………………อ ำเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet            
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… หรือ 
Province                                                           Postcode                                                 or 
         (2)  ………………............………..........…………..………...…………อำย…ุ…………..ปี         อยูบ่ำ้นเลขท่ี..................................... 

                                                                                                                         Age                    Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต ำบล/แขวง…………………………………………อ ำเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet      
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… หรือ 
Province                                                           Postcode                                                 or 
         (3)  …………………………......................…………..…………………อำย…ุ…………..ปี         อยูบ่ำ้นเลขท่ี................................... 

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต ำบล/แขวง…………………………………………อ ำเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet              
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… 
Province                                                           Postcode                                          
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 72          
ในวนัท่ี 29 มีนำคม 2562  เวลำ 15.00น.   ณ ห้องประชุมชั้น 6  อำคำรน ำสินประกนัภยั เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ 
กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
only one of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.72  to be held on            
29 March 2019  at 3.00 p.m. at  the conference room on the 6 th  floor of  Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep–Nonthaburi Road, 
Bangsue, Bangkok  or on any date and at any postponement thereof.  
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 (3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 
                            มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
                 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
           มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 
                Grant partial shares of 
                      หุ้นสำมญั.....................................หุ้น         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................เสียง 
                                             ordinary share                           share (s),  having voting rights equivalent to                                 vote (s) 
     หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................เสียง 
           preferred share...........................share (s),  having voting rights equivalent to                                vote (s)   
                          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................เสียง 
                          Total voting rights                                                               vote (s) 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting  as follows: 
 
 (1)  วาระท่ี 1  เร่ือง    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 71  
          Agenda 1     To approve the minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders No.71. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
          Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

   วาระท่ี 2  เร่ือง    รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการ 
      Agenda 2     To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2018. 
        

  วาระท่ี 3  เร่ือง      พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
          Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for 2018. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

  วาระท่ี 4  เร่ือง       พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
          Agenda 4     To approve the payment of dividend for 2018. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

           (2)        วาระท่ี 5  เร่ือง    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
          Agenda 5     To consider and appoint the Directors replacing the outgoing Directors that retire upon completion   
                                     of the term in office. 
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                               (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
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           การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
            To elect all nominated persons as a group              Disapprove                 
           เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง 
                 Approve                     Disapprove                    Abstain 
 

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
            To elect each nominated persons individually 
                    ช่ือกรรมการ นายนภดล   พฒุรังษี 
   Name of Director Mr. Napadol Putarungsi  

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
   

ช่ือกรรมการ นายไพรัช  เจริญชยัพงศ ์   
   Name of Director Mr. Pairach  Charoenchaipong  

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                   Approve                       Disapprove                    Abstain 

 

   ช่ือกรรมการ นายมาว อ่อง ทุน 
   Name of Director Mr. Muang Aung Htun 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain     

        
                    วาระท่ี 6  เร่ือง    พิจารณาอนุมติัเงินบ าเหน็จคณะกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
           Agenda 6      To consider and set the Directors' remuneration and fee. 
     (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
          (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
         เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

         วาระท่ี 7  เร่ือง    พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชี 
          Agenda 7     To consider and appoint the auditor for 2019 and set his or her remuneration. 
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:     
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

         วาระท่ี 8  เร่ือง    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
          Agenda 8     To consider other matters (if any). 
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain     
  
  

      (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสียงนั้น 
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
        Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting. 
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 (6)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                           In case I/we have not declared a voting intention in any agenda, or my/our determination is not clear, or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment, 
modification, or addition of any fact, the proxy holder may cast votes as he/she deems appropriate. 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, 
shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

                    ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                                                                  (…....………………………………..) 
 

                                                                                          ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...) 
 

                    ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...) 
 

                    ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...) 
หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรำกฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ  

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตำมแนบ 
Note :  

1. This Proxy Form shall be applicable only for the shareholders listed in the shares registration book as foreign investors who have 
appointed custodians in Thailand. 

2. The following documents shall be attached to this Proxy Form: 
(1) Power of Attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is licensed to engage in custodian business. 

3. The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to 
several proxy holders to vote separately. 

4. With regard to the election of director(s), approval may be given in respect of all nominated persons as a group or for each nominated 
person individually. 

5. Where there occurs any agenda for the meeting’s consideration other than those specified above, such additional agenda and additional 
instructions may be specified in the Annex to the Proxy Form attached hereto. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex attached to the Proxy Form C. 

 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น ำสินประกนัภยั 
The Proxy of the shareholder of Nam Seng Insurance PCL 
 

  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  72   ในวนัท่ี 29 มีนำคม 2562 เวลำ  15.00  น.  ณ   ห้องประชุมชั้น 6 อำคำรน ำสินประกนัภยั เลขท่ี 
767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 72 to be held on 29 March 2019   time 3.00 p.m., at the  conference room on the 6th   

Nam seng Insurace Building, 767 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok or on any date and at any postponement thereof. 
 

…………………………… 
 

   วำระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. ..................  
             Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
  
          วำระท่ี......................เร่ือง.................................................................................................................... ...........................  
              Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)   
    
           วำระท่ี......................เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)  
              Agenda                    Election of directors (Continued)   
       
  ช่ือกรรมกำร.............................................................................................................  
  Director's name  
        เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
 
  ช่ือกรรมกำร.............................................................................................................  
  Director's name  
        เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
 
  ช่ือกรรมกำร.............................................................................................................  
  Director's name  
        เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
 
  ช่ือกรรมกำร.............................................................................................................  
  Director's name  
        เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
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