
หนังสือเชิญและเอกสารที�ใช้ใน AGM ครั�งที� 71 

บริษทัฯ ขอเรียนให้ผูถื้อหุน้ทราบเอกสารที�ใชใ้น AGM ครั งที� 71 ที�จะประชุมในวนัที� 30 มีนาคม 2561  เวลา 
15.00 น. ณ หอ้งประชุมชั น 6 อาคารนาํสินประกนัภยั เลขที� 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

1. หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั งที� 71 
2. รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั งที� 70 
3. ประวติักรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

4. ประวติัและประสบการณ์ของผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

6. ขั นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

7. รายการเอกสารหรือหลกัฐานที�ตอ้งใชเ้พื�อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น 

8. นิยามของกรรมการอิสระของ บมจ.นาํสินประกนัภยั 

9. รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ� งผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะใหเ้ป็นผูแ้ทนและออกเสียงในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ 

10. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

11. แผนที�บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารดงักล่าวถูกแสดงใน Website ของบริษทัฯ ดงัต่อไปนี  
 



































 
 

ประวติับคุคลที�ได้รบัการเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนผู้ที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

1. ชื�อ นายสมบญุ  ฟูศรบีญุ 
 

2. อาย ุ  60  ปี 
 

3. สญัชาต ิ ไทย 
 

4. วฒุกิารศกึษา  - H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England. 
 

5. ตาํแหน่งในขณะนีK - รองประธานกรรมการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

- รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แลว้ 

7. ประสบการณ์ทาํงาน - กรรมการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการฝา่ยรบัประกนัภยัรถยนต ์บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

8. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�นที�เป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 

- กรรมการอสิระ บรษิทั เซยีรพ์รอ็พเพอรต์ีK จาํกดั (มหาชน) 
 

9. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�นที�ไมใ่ช่บรษิทัจด
ทะเบยีน 
 

- รองประธานกรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จาํกดั 
- รองประธานกรรมการ บรษิทั พกกมิ จาํกดั 
- รองประธานกรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จาํกดั 
 

10. ตาํแหน่งในกจิการที�แขง่ขนักบักจิการของ 
บรษิทั หรอืกจิการที�มธีุรกจิเกี�ยวเนื�องกบับรษิทัอยา่งมี
นัยสาํคญั 
 

- รองประธานกรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จาํกดั 
- รองประธานกรรมการ บรษิทั พกกมิ จาํกดั 
- รองประธานกรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จาํกดั 

11. ประวตักิารดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัฯ 
 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั ตั Kงแต่ปี 2526 - ปจัจุบนั รวมเป็นเวลา 34 ปี 
 

12. การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอ่ยในรอบปีที�ผา่นมา 
 

- เขา้รว่มประชุมกรรมการบรษิทั  จาํนวน 11 ครั Kง จากการประชุมทั Kงหมด 12 ครั Kง 
- เขา้รว่มประชุมกรรมการบรหิาร จาํนวน 12 ครั Kง จากการประชุมทั Kงหมด 12 ครั Kง 
- เขา้รว่มประชุมกรรมการลงทุน  จาํนวน 4 ครั Kง จากการประชุมทั Kงหมด 5 ครั Kง 
- เขา้รว่มประชุมอนุกรรมการบรหิารจดัการความเสี�ยง จาํนวน 5 ครั Kง จากการ 
  ประชุมทั Kงหมด e ครั Kง 
- เขา้รว่มประชุมอนุกรรมการพจิารณาการรบัประกนัภยั จาํนวน 4 ครั Kง จากการ 
  ประชุมทั Kงหมด f ครั Kง 
- เขา้รว่มประชุมอนุกรรมการจดัการคา่สนิไหมทดแทน จาํนวน 3 ครั Kง จากการ 
  ประชุมทั Kงหมด f ครั Kง 
 

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ - จาํนวน 162,189 หุน้ คดิเป็น 1.17% ของจาํนวนหุน้ทั KงสิKน 
 

14. ประเภทของกรรมการที�เสนอใหแ้ต่งตั Kง 
 

- กรรมการ 
 

15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 
 
 
 
 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย # 



 
ประวติับคุคลที�ได้รบัการเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนผู้ที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 
1. ชื�อ นายสมบตั ิ พถูาวรวงศ ์                                       

 

2. อาย ุ  
 

59  ปี 

3. สญัชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วฒุกิารศกึษา  - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ (บรหิารการเงนิการธนาคาร),  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

5. ตาํแหน่งที�ดาํรงอยูใ่นขณะนีK - กรรมการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

- รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แลว้ 

7. ประสบการณ์ทาํงาน - กรรมการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั รว่มสมบตัเิจรญิ จาํกดั 
- นายกสมาคมโรงเลื�อยจกัร 
- กรรมการสมาพนัธพ์ฒันาอุตสาหกรรมไมป้ระเทศไทย 
- กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- คณะกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานตาํรวจกรงุเทพมหานคร 
- กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจนครบาล 
- รองประธานมลูนิธแิซ่ภู่ 
- กรรมการสมาคมไหหลาํแห่งประเทศไทย 
 

8. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัอื�นที�
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไมม่ ี
 

9. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัอื�นที�
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

-- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั รว่มสมบตัเิจรญิ จาํกดั 
 
 

10. ตาํแหน่งในกจิการที�แขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
กจิการที�มธีุรกจิเกี�ยวเนื�อง  กบับรษิทัอยา่งมนีัยสาํคญั 
 

- ไมม่ ี
 

11. ประวตักิารดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัฯ 
 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั ตั Kงแต่ปี 2555 – ปจัจุบนั รวมเป็นเวลา 5 ปี 

12. การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยในรอบปีที�ผา่นมา 
 

- เขา้รว่มประชุมกรรมการบรษิทัจาํนวน 12 ครั Kง จากการประชุมทั Kงหมด 12 ครั Kง 
- เขา้รว่มประชุมกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5 ครั Kง จากการประชุมทั Kงหมด 5 ครั Kง 
- เขา้รว่มประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จาํนวน 3 ครั Kง จากการประชุม ทั Kงหมด 3 ครั Kง 
- เขา้รว่มประชุมกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ จาํนวน 1 ครั Kง จากการประชุมทั Kงหมด 1 ครั Kง 
 

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 

- ไมม่ ี
 

14. ประเภทของกรรมการที�เสนอใหแ้ต่งตั Kง 
 

- กรรมการอสิระ ตามนิยามของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คอื ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ�งของจาํนวน
หุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั Kงหมดของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ ทั Kงไมเ่ป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ นอกจากนีKไม่มคีวาม สมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ ในลกัษณะที�
อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ ฯลฯ 
 

15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 

16. ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ - จาํนวน 5 ปี ตั (งแต่ปี 2555 ถงึปจัจุบนั 
 

  



 

ประวติับคุคลที�ได้รบัการเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนผู้ที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

1. ชื�อ นางพรพรรณ  ตนัอรยิกุล 

2. อาย ุ  56 ปี 
 

3. สญัชาต ิ ไทย 
 

4. วฒุกิารศกึษา  - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

5. ตาํแหน่งในขณะนีK 
 

- กรรมการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

- รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แลว้ 

7. ประสบการณ์ทาํงาน - กรรมการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ปามาทอย จาํกดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไตฮ้วด (2505) จาํกดั 
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั เอเชยี โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั เอเชยีแอรพ์อรท์โฮเตล็ จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั พทัยาโฮเตล็เทรดดิKง จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั เอ.บ.ีเค.เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั เอเชยีพทัยาโฮเตล็ จาํกดั 
 

8. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น   
ที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั เอเชยี โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 
 

9. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น 
ที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ปามาทอย จาํกดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไตฮ้วด (2505) จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั เอเชยีแอรพ์อรท์โฮเตล็ จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั พทัยาโฮเตล็เทรดดิKง จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั เอ.บ.ีเค.เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั เอเชยีพทัยาโฮเตล็ จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จาํกดั 

10. ตาํแหน่งในกจิการที�แขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
กจิการที�มธีุรกจิเกี�ยวเนื�องกบับรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั 
 

- เป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั เอเชยี โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) ที�ทาํธุรกจิ 
ที�เกี�ยวโยงกนักบับรษิทัฯ 
 

11. ประวตักิารดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัฯ 
 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั ตั Kงแต่ปี 2557 – ปจัจุบนั รวมเป็นเวลา 3 ปี 

12. การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยในรอบปีที�ผา่นมา 
 

- เขา้รว่มประชุมกรรมการบรษิทัจาํนวน 10 ครั Kง จากการประชุมทั Kงหมด 12 ครั Kง 
- เขา้รว่มประชุมกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ จาํนวน 1 ครั Kง จากการประชุมทั Kงหมด 1 ครั Kง 
 

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 

- จาํนวน 34,550 หุน้ คดิเป็น 0.25% ของจาํนวนหุน้ทั KงสิKน 
 

14. ประเภทของกรรมการที�เสนอใหแ้ต่งตั Kง 
 

- กรรมการอสิระ ตามนิยามของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คอื ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ�งของ
จาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั Kงหมดของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ ทั Kงไมเ่ป็นกรรมการที�มสีว่นรว่ม
บรหิารงานของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ นอกจากนีKไมม่คีวาม สมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ และ
บรษิทัใหญ่ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ ฯลฯ 
 

15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

16. ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ - จาํนวน 3 ปี ตั (งแต่ปี 2557 ถงึปจัจุบนั 

  



 

ประวติับคุคลที�ได้รบัการเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

1. ชื�อ นายเปรมจติ วเิศษแพทยา  

2. อาย ุ  60 ปี 
 

 

3. สญัชาต ิ ไทย 
 

 

4. วฒุกิารศกึษา  -  M.S. Computer Science, West Coast University 
-  B.S. Computer Science, Illinois State University 
-  A.A. Accounting, Richard J. Dayley College. 

 

5. ตาํแหน่งในขณะนีK ที�ปรกึษาคณะกรรมการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

6. การอบรม 
 

พ.ศ.sefe Qus Workplace Survey, Gallop Organization 
พ.ศ.sefe  Accelerating Implementation, Implementation Management Associates Inc. 
พ.ศ.seyz  Scheduling & Cost Control, Educational Services Institute 
พ.ศ.seyz Risk Management, Educational Services Institute 
พ.ศ.seyz Global Information and Technology Planning,  NCR Korea 
พ.ศ.seyz Consulting with Client, Wilson Learning 
พ.ศ.sey� ISO Quality Leading Assessment, QIM-Quest 
พ.ศ.sey� Global Information and Technology Planning, AT&T GIS 
พ.ศ.sey� Unix System Admin., Olympia Thai Training Ctr 
 

 

7. ประสบการณ์ทาํงาน - มนีาคม 2554 - พฤศจกิายน 2555, Service Delivery Manager, Asia Bravura Solutions Limited. 
- มนีาคม 2553 - พฤษภาคม 2553,  Director, Professional Services / Senior Delivery Manager,  
  S1 Tech Services Ltd. 
- กรกฎาคม 2549 - กุมภาพนัธ ์2553, Project Director, Open Computing Technology /Datamat   
  Public Company Limited. 
- สงิหาคม 2544 - มถิุนายน 2548 , Head of Technology, Standard Chartered Nakornthon  
  Bank Public Company Limited. 
- มกราคม 2544 – กรกฎาคม 2544, กรรมการอสิระ บมจ.นําสนิประกนัภยั 
- มกราคม 2543 -  ธนัวาคม 2543, Country General Manager, Thai Powerlan  Enterprise  
  Limited. (Former CSSL Thailand Commercial Software Services Limited). 
- ธนัวาคม 2541 - มกราคม 2543, Finance and Insurance Division Manager, CSSL Thailand   
  Commercial Software Services Limited. 
- กุมภาพนัธ ์2541 -  มถิุนายน 2541, Information Services Group Director,  Siam Unisys Limited. 
- กนัยายน 2537 - กุมภาพนัธ ์2541, Professional Service Director ,NCR (Thailand) LTD./AT&T   
  GIS Thailand. 
- ธนัวาคม 2533 - กนัยายน 2537, P.S. Data Processing and Technical Manager, Real Estate Inc.. 
- พฤษภาคม 2524 - ธนัวาคม 2553, Site Manager, Formula Consultants Inc. 
- ธนัวาคม 2522 - กุมภาพนัธ ์  2524, Summit Industrial Corp. 

 

8. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น   
ที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไมม่ ี
 

 

9. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น 
ที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไมม่ ี  

10. ตาํแหน่งในกจิการที�แขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 
หรอืกจิการที�มธีุรกจิเกี�ยวเนื�องกบับรษิทัอยา่งมี
นัยสาํคญั 

- ไมม่ ี
 

 

11. ประวตักิารดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัฯ 
 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั ตั Kงแต่มกราคม 2544 – กรกฎาคม 2544           

  
 
 

 



 
 

 - 2 - 
 

12. การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีที�ผา่นมา 
 

- ไมม่ ี
 

 

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 

- ไมม่ ี
 

 

14. ประเภทของกรรมการที�เสนอใหแ้ต่งตั Kง 
 

- กรรมการอสิระ ตามนิยามของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คอื ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ�งของ
จาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั Kงหมดของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่  ทั Kงไมเ่ป็นกรรมการที�มสีว่นรว่ม
บรหิารงานของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ นอกจากนีKไมม่คีวาม สมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ และบรษิทั
ใหญ่ ในลกัษณะที�อาจเป็นการ ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ ฯลฯ 
 

 

15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

 16. ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ - จาํนวน 6 เดอืน ตั Kงแต่มกราคม 2544 – กรกฎาคม 2544          
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ประวตัิและประสบการณ์ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
  
1.  ชื�อ    นางสาวรัตนา จาละ 
 

    วุฒิการศึกษา   - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที# 3734 
 

    ประสบการณ์ทาํงาน  - ฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
      ตั-งแต่ปี 2529 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา  31 ปี 
  
 

2.  ชื�อ    นางสาวสมใจ  คุณปสุต 
 

    วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- ปริญญาโทบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

    - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที# ::;; 
 

    ประสบการณ์ทาํงาน  - บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
      ตั-งแต่ปี 2535 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา  25 ปี 
 
 
3.  ชื�อ    นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ 
 

    วุฒิการศึกษา   - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที# 4812 
 

    ประสบการณ์ทาํงาน  - บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
      ตั-งแต่ปี 2536 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา  24 ปี 
 
 

 

4.  ชื�อ    นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ? วาณิชย ์
 

    วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
- ปริญญาโทการเงิน  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที# 4951 

 

    ประสบการณ์ทาํงาน  - บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
      ตั-งแต่ปี 2534 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 26 ปี 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 









สิ�งที�ส่งมาดว้ย 6

ขั�นตอนการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั�งที� 71
บริษทั  นาํสินประกนัภยั  จํากดั (มหาชน)

ผู้ถอืหุ้น

บมจ. นาํสนิประกนัภัย

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉันทะ

ตรวจหนังสอืมอบฉันทะ

โตะ๊ลงทะเบยีน
มาด้วยตนเอง

โตะ๊ลงทะเบยีนผู้รับมอบ
ฉันทะ

แสดงบตัรประจาํตวั
ประชาชน

แสดงหนังสอืมอบ
ฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบยีน

ประธานกล่าวสรปุผลลงคะแนนต่อที,ประชุม

รับบตัรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั

ผู้ถอืหุ้นลงมตโิดยการกรอกบตัรลงคะแนน

เจ้าหน้าที,เกบ็บตัรลงคะแนน / สรปุผลลงคะแนน



 
เอกสาร/หลกัฐานเพื�อแสดงสิทธิในการเข้ารว่มประชุม 

สามญัผูถื้อหุ้น ครั &งที� 71 วนัที� 30 มีนาคม 2561  เวลา 15.00 น. 
 
บคุคลธรรมดา 
1. ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย 

1.1 บตัรประจาํตวัผูถ้อืหุน้ (บตัรประจาํตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ) 
1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ สาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบฉนัทะ 

2.  ผูถ้อืหุน้สญัชาตต่ิางดา้ว 
2.1 หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้/หนงัสอืสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว 
2.2 ในกรณีมอบฉนัทะ   สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง/สาํเนา   หนงัสอืสาํคญัประจาํตวัต่างดา้วของ         

ผูม้อบฉนัทะ 
 
นิติบคุคล 
1. นิตบุิคคลที0จดทะเบยีนในประเทศไทย 

1.1 หนงัสอืรบัรองบรษิทัที0ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน โดยกรมทะเบยีนการคา้ 
1.2 สาํเนาบตัรประจาํตวั/หนงัสอืเดนิทาง/หนงัสอืสาํคญัประจาํตวัต่างดา้วของกรรมการผูม้อีํานาจ  

ลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะ 
2. นิตบุิคคลที0จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

2.1 หนงัสอืรบัรองบรษิทั 
2.2 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 
ในกรณสีาํเนาเอกสารจะตอ้งไดร้บัการรบัรองสําเนาถูกตอ้ง และหากเอกสารที0จดัทําขึ7นในต่างประเทศ 
จะตอ้งมกีารรบัรองลายมอืชื0อโดยโนตารพีบับรคิ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 



นิยามของกรรมการอิสระ  ของ บมจ.นําสินประกนัภยั 
 

กรรมการอิสระมีคณุสมบติัเท่ากบัที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยกาํหนด สรปุได้ดงันี' 
 

(�) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั #งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั ทั #งนี#ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนั #น ๆ ดว้ย 

(-) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืน
ประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั หรอืผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสอง
ปีกอ่นที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

(4) ไมเ่ป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที�
เป็นบดิามารดา คูส่มรส พี�น้อง และบุตร รวมทั #งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจ
ควบคมุของบรษิทั หรอืบคุคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูข้ออนุญาตหรอื
บรษิทัยอ่ย 

(8)  ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม  ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณ อยา่งอสิระของตน 
รวมทั #งไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

 (:) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัช ี ซึ�งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุขอบบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(<) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอื
ที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า
สองปีกอ่นวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(=) ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั #งขึ#นมาเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูม้ ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(>) ไมป่ระกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจาํ 
หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั #งหมดของบรษิทัอื�น  

(@)  ไมม่ลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ�งผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผูแ้ทนและออกเสียง 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

 
 ตามที�บรษิทักําหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั  งที� 71 ณ สาํนกังานใหญ่ของบรษิทั เลขที� 767 
ถนนกรงุเทพ-นนทบุร ี แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร ในวนัที� 30 มนีาคม 2561 เวลา       
15.00 น. นั  น 
 

 หากท่านผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะให ้
 

 6. นายยงยทุธ  ผูส้นัต ิ อาย ุ 64 ปี อยูบ่า้นเลขที� 1021/2 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงบุคคโล 
เขตธนบุร ีกรงุเทพมหานคร 10600 
 2. นายนภดล  พุฒรงัษ ีอาย ุ59 ปี อยูบ่า้นเลขที� 79/224 ซอยรามคําแหง 150 แขวงสะพานสงู เขต
สะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 
  
 คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนท่านในที�ประชุมได ้ ซึ�งกรรมการ 
ดงัรายนามขา้งต้นไม่มสี่วนไดเ้สยีในวาระที�เสนอในการประชุม ทั  งนี มรีายละเอยีดในเอกสารที�แนบมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ�งผูถื้อหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผูแ้ทนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั *งที� 71 ได้ 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. ชื�อ นายยงยทุธ  ผูส้นัต ิ                                           

2. อายุ  
 

64  ปี 
 

3. สญัชาต ิ
 

ไทย 
 

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

U. ตําแหน่งที�ดาํรงอยูใ่นขณะนี  
 

-  กรรมการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
-  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

X. ประสบการณ์ทาํงาน - กรรมการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จาํกดั 
- ผูจ้ดัการ โรงเลื�อยจกัร ไทเ้ฮงเสง็ 
 

[. การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�นที�
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไม่ม ี
 
 

\. ตําแหน่งในกจิการที�แขง่ขนักบักจิการของ
บรษิทั หรอืกจิการที�มธีุรกจิเกี�ยวเนื�องกบั
บรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 
 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จาํกดั 
- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จาํกดั 

]. ประวตักิารดาํรงตําแหน่งกรรมการใน
บรษิทัฯ 
 

- ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ตั  งแต่ปี 2534 – ปจัจบุนั รวมเป็นเวลา 26 ปี 

1`. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 

- จาํนวน 1,740 หุน้  คดิเป็น  0.01% ของจาํนวนหุน้ทั  งสิ น 
 

66. การมสีว่นไดเ้สยีในวาระที�เสนอในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

- ไม่ม ี



รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ�งผูถื้อหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผูแ้ทนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั *งที� 71 ได้ 

 
 

 
 

 

1. ชื�อ นายนภดล  พุฒรงัษ ี                                                

2. อายุ  
 

59  ปี 
 

3. สญัชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒกิารศกึษา  - Master’s Degree in Engineering (Electrical), 
  Lamar University, USA. 
 

5. ตําแหน่งที�ดาํรงอยูใ่นขณะนี  -  กรรมการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
   บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
-  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

X. ประสบการณ์ทาํงาน -  กรรมการ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
   บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
-  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั นําสนิประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
-  ผูจ้ดัการฝา่ยงานระบบไฟฟ้าและเครื�องกล บรษิทั เอพซลิอน จาํกดั 
 

[. การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�นที�
เป็น บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไม่ม ี
 
 

\. ตําแหน่งในกจิการที�แขง่ขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการที�มธีุรกจิเกี�ยวเนื�อง  
กบับรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 
 

- ไม่ม ี

]. ประวตักิารดาํรงตําแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ตั  งแต่ปี 2544 – ปจัจบุนั รวมเป็นเวลา 16 ปี 

6`. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 
 

- ไม่ม ี
 

66. การมสีว่นไดเ้สยีในวาระที�เสนอในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

- ไม่ม ี



 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 

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

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

อยูบ่า้นเลขที�…………………..ถนน……….........……………………………ตาํบล/แขวง……………………………………………………………. 
Residing at No.                          Road                                                                Tambon/Khwaeng 
อาํเภอ/เขต……………………………......…………….จงัหวดั….....……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………………………….. 
Amphur                                                                           Province              Postcode 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บมจ.นาํสินประกนัภยั  โดยถือหุน้จาํนวนทัVงสิVนรวม................................................................หุน้ 
      being a shareholder of Nam Seng Insurance PCL, holding a the total amount of                                                      share (s) 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……........………...………เสียง ดงันีV  
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         อยูบ่า้นเลขที�...................................... 
                                                                                                                        Age                    Years     Residing at No.  

ถนน……………………………………….ตาํบล/แขวง…………………………………………อาํเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet 
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… หรือ 
Province                                                           Postal Code                                           or 
         (2)  ………………............………..........…………..………...…………อาย…ุ…………..ปี         อยูบ่า้นเลขที�..................................... 

                                                                                                                         Age                    Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ตาํบล/แขวง…………………………………………อาํเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet              
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… หรือ 
Province                                                           Postal Code                                           or 
         (3)  …………………………......................…………..…………………อาย…ุ…………..ปี         อยูบ่า้นเลขที�................................... 

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ตาํบล/แขวง…………………………………………อาํเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet             
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… 
Province                                                           Postal Code                                          
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัV งที� 71 ในวนัที� 
30 มีนาคม fg61  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมชัVน 6  อาคารนาํสินประกนัภยั เลขที� 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ
กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.71, which will be held on 
30 March 2018  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.  
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 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัVน ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried on by the proxy in the said meeting, shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 
 
 
 

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

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

หมายเหตุ       ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก       
จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 

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 ของจาํนวน 2 หนา้ 
                         Page 2 of 2 Pages 



                                                                                                                                     1 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

 
                เขียนที	………....……………............……………………. 
                Made at 
      วนัที	……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

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

อยูบ่า้นเลขที	…………………..ถนน……….........……………………………ตาํบล/แขวง……………………………………………………………. 
Residing at No.                          Road                                                                Tambon/Khwaeng 
อาํเภอ/เขต……………………………......…………….จงัหวดั….....……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………………………….. 
Amphur/Khet                                                                  Province              Postcode 
 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.นาํสินประกนัภยั  โดยถือหุ้นจาํนวนรวมทัVงสิVน............................................................หุ้น 
     being a shareholder of Nam Seng Insurance PCL., holding a the total amount of                                           share (s) 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……........………...………เสียง ดงันีV  
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)    ชื	อ.......................................................................................................อาย.ุ................................ปี 
        (a)    Name      Age  Years 

อยูบ่า้นเลขที	..........................ถนน………………………….ตาํบล/แขวง…………..…………………………… 
Residing at No.            Road          Sub district 
อาํเภอ/เขต….........……………………….จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์…………………    
District              Province                                            Postal Code    

 �  (ข) หรือกรรมการอิสระตามรายชื	อ ดงันีV  
                      (b)   or the following Independent Director                               
   � c)   ชื	อ                  นายยงยทุธ  ผูส้นัติ                     กรรมการอิสระ                                         อาย ุ         64           ปี 
           1)   Name          Mr. Yongyuth  Phusanti              Independent Director                                    Age          64       Years 
 อยูบ่า้นเลขที	       1021/2         ซอย            -                ถนน     สมเด็จพระเจา้ตากสิน         ตาํบล/แขวง       บุคคโล        
 Residing at No.   1021/2        Soi              -                 Road     Somdejprajaotaksin           Sub district      Bukkhalo      
 อาํเภอ/เขต         ธนบุรี              จงัหวดั              กรุงเทพฯ                  รหสัไปรษรีย ์          10600               
 District             Thonburi           Province           Bangkok                   Postal Code            10600          
                                                        
   �  2)   ชื	อ                  นายนภดล  พฒุรังษี                     กรรมการอิสระ                                         อาย ุ         59           ปี 
          2)   Name          Mr. Napadol  Putarungsi             Independent Director                                    Age          59       Years 
 อยูบ่า้นเลขที	       79/224         ซอย     รามคาํแหง 150       ถนน              -             ตาํบล/แขวง        สะพานสูง          
 Residing at No.   79/224        Soi    Ramkamhaeng 150    Road             -             Sub district        Sapansoong        
 อาํเภอ/เขต         สะพานสูง              จงัหวดั              กรุงเทพฯ                  รหสัไปรษรีย ์          cq24q               
 District             Sapansoong             Province           Bangkok                   Postal Code            10240          
                                          

คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื	อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัV งที	 71  
ในวนัที	 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.00น.   ณ ห้องประชุมชัVน 6  อาคารนาํสินประกนัภยั เลขที	 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ 
กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นดว้ย 
only one of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.71 to be held on           
30 March 2018  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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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัV งนีV  ดงันีV  
       I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting  as follows: 

(1) � วาระที� 1  เรื�อง    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั# งที� 70  
           Agenda 1     To approve the minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders No.70. 
  �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี#  
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
          Approve                 Disapprove                    Abstain 
 
 �  วาระที� 2  เรื�อง รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 ของคณะกรรมการ 
      Agenda 2     To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2017. 
        

�  วาระที� 3  เรื�อง      พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ#นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ� งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
          Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for 2017. 
       �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี#  
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

�  วาระที� 4  เรื�อง    พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 
          Agenda 4     To approve the payment of dividend for 2017. 
       �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       � (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี#  
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

              (2) �  วาระที� 5  เรื�อง    พิจารณาเลือกตั#งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
          Agenda 5     To consider and appoint the Directors replacing the outgoing Directors that retire upon completion   
                                     of the term in office. 
       �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี#  

  (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
        �   การแต่งตั#งกรรมการทั#งชุด 
            To elect all nominated persons as a group              Disapprove                 
          � เห็นดว้ย        �  ไม่เห็นดว้ย         �  งดออกเสียง 
                 Approve                     Disapprove                    Abstain 
 
         �  การแต่งตั#งกรรมการเป็นรายบุคคล 
            To elect each nominated persons individually 
                    ชื�อกรรมการ นายสมบุญ  ฟศูรีบุญ  
   Name of Director Mr. Somboon Fusriboon 

 �  เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง    

                          Approve                       Disapprove                    Abstain 
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   ชื�อกรรมการ นายสมบติั  พถูาวรวงศ ์  
   Name of Director Mr. Sombat Puthavolvong 

 �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain 
            

   ชื�อกรรมการ นางพรพรรณ ตนัอริยกุล 
   Name of Director Mrs. Pornpun Tanariyakul 

 �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
                   Approve                       Disapprove                    Abstain           

 

ชื�อกรรมการ นายเปรมจิต วิเศษแพทยา  
   Name of Director Mr. Premchit Visesphaetaya 

 �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
                             Approve                       Disapprove                    Abstain 

 
 

                  �  วาระที� 6  เรื�อง    พิจารณาอนุมติัเงินบาํเหน็จคณะกรรมการและเบี#ยประชุมกรรมการตามที�คณะกรรมการเสนอ 
             Agenda 6      To consider and set the Directors' remuneration and fee. 
   �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี#  
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
      �  วาระที� 7  เรื�อง    พิจารณาแต่งตั#งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบญัชี 
          Agenda 7     To consider and appoint the auditor for 2018 and  set his or her remuneration. 
       � (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       � (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี#  
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:     
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
       �  วาระที� 8  เรื�อง    พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ที	เกี	ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
                 Agenda 8      To consider the revision of  the Articles of Association of Nam Seng Insurance Company Limited related to the  

shareholders’ meeting. 
       � (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี#  
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
      �  เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain       
  
       �  วาระที� 9  เรื�อง    พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 
          Agenda 9     To consider other matters (if any). 
       � (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี#  
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
      �  เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain     
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี#  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั#นไม่
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. 
 (6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                           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. 
 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 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. 
 
 

                    ลงชื	อ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                                                                  (…....………………………………..) 
 
                                                                                           ลงชื	อ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...) 
 
                    ลงชื	อ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...) 
 
                    ลงชื	อ/Signed……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...) 
 

หมายเหตุ 1.  ผูถื้อหุ้นที	มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก           
     จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 2.  วาระเลือกตัVงกรรมการสามารถเลือกตัVงกรรมการทัVงชุดหรือเลือกตัVงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3. ในกรณีที	มีวาระที	จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที	ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ	มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ       
                       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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Annex  to the Proxy Form B. 
 

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

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ครัV งที	  71   ในวนัที	  30 มีนาคม 2561  เวลา  15.00  น.  ณ   ห้องประชุมชัVน 6 อาคารนาํสินประกนัภยั เลขที	 
767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนัเวลา และสถานที	อื	นดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders  No. 71  to be held on 30 March 2018 at 3.00  p.m., at the  conference room on the 6th  

Nam seng Insurace Building, 767 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok on at any adjournment. 
 

…………………………… 
 

 �  วาระที�......................เรื�อง...............................................................................................................................................  
           Agenda                    Subject   
       �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี#  
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
  
       �  วาระที�......................เรื�อง...............................................................................................................................................  
            Agenda                    Subject   
       �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี#  
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
            Approve               Disapprove                    Abstain   
    
        �   วาระที�......................เรื�อง เลือกตั#งกรรมการ (ต่อ)  
            Agenda                    Election of directors (Continued)   
       
  ชื	อกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
       �  เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย  �  งดออกเสียง 
             Approve               Disapprove                    Abstain 
                
  ชื	อกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
       �  เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย  �  งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
  ชื	อกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
       �  เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
  ชื	อกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
       �  เห็นดว้ย   �  ไม่เห็นดว้ย  �  งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(สาํหรับผูถื้อหุน้ต่างประเทศที�แต่งตั�งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั�น) 

Proxy Form C. 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
 

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

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

สาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที�…………....………..ถนน……….......……………………………ตาํบล/แขวง……..……………………………………………. 
Residing at No.                                        Road                                                              Tambon/Khwaeng 
อาํเภอ/เขต……………………………......…………….จงัหวดั….....……………………………..รหสัไปรษณีย…์………………………………….. 
Amphur/Khet                                                                  Province            Postcode 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กบั............................................................................................................................... 
as acting the custodian for 
ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.นาํสินประกนัภยั โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม.........................................................หุ้น 
who is a  shareholder of Nam Seng Insurance PCL, holding a the total amount of                                         share (s) 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……........………...………เสียง ดงันี�  
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 
      preference share                          share (s)          having voting rights equivalent to                                          vote (s)  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้
        hereby authorize 

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

ถนน……………………………………….ตาํบล/แขวง…………………………………………อาํเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet            
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… หรือ 
Province                                                           Postcode                                                 or 
         (2)  ………………............………..........…………..………...…………อาย…ุ…………..ปี         อยูบ่า้นเลขที�..................................... 

                                                                                                                         Age                    Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ตาํบล/แขวง…………………………………………อาํเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet      
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… หรือ 
Province                                                           Postcode                                                 or 
         (3)  …………………………......................…………..…………………อาย…ุ…………..ปี         อยูบ่า้นเลขที�................................... 

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ตาํบล/แขวง…………………………………………อาํเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet              
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… 
Province                                                           Postcode                                          
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที� 71          
ในวนัที� 30 มีนาคม 2561  เวลา 15.00น.   ณ ห้องประชุมชั�น l  อาคารนาํสินประกนัภยั เลขที� 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ 
กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
only one of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.71  to be held on            
30 March 2018  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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั� งนี�  ดงันี�  
       I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 
                         �   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
                 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
        �   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
                Grant partial shares of 
                   �   หุ้นสามญั.....................................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)   
                          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั�งหมด...............................เสียง 
                          Total voting rights                                                               vote (s) 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�  ดงันี�  
       I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting  as follows: 
 
 (1) � วาระที# 1  เรื#อง    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที# 70  
          Agenda 1     To approve the minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders No.70. 
       �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที#เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
          Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

 �  วาระที# 2  เรื#อง    รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 ของคณะกรรมการ 
      Agenda 2     To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2017. 
        

�  วาระที# 3  เรื#อง      พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ�นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2560 ซึ# งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
          Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for 2017. 
       �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที#เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

�  วาระที# 4  เรื#อง       พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 
          Agenda 4     To approve the payment of dividend for 2017. 
       �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที#เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       � (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

           (2)      �  วาระที# 5  เรื#อง    พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที#ครบกาํหนดออกตามวาระ 
          Agenda 5     To consider and appoint the Directors replacing the outgoing Directors that retire upon completion   
                                     of the term in office. 
       � (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที#เห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       � (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
                               (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
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        �   การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 
            To elect all nominated persons as a group              Disapprove                 
          � เห็นดว้ย        �  ไม่เห็นดว้ย         �  งดออกเสียง 
                 Approve                     Disapprove                    Abstain 
 

         �  การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
            To elect each nominated persons individually 
                    ชื#อกรรมการ นายสมบุญ  ฟศูรีบุญ 
   Name of Director Mr. Somboon Fusriboon  

 �  เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง  
   

   ชื#อกรรมการ นายสมบติั  พถูาวรวงศ ์
   Name of Director Mr. Sombat Puthavolvong 

 �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain 
            

   ชื#อกรรมการ นางพรพรรณ ตนัอริยกุล   
   Name of Director Mrs. Pornpun Tanariyakul  

 �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
                   Approve                       Disapprove                    Abstain           

 

ชื#อกรรมการ นายเปรมจิต วิเศษแพทยา    
   Name of Director Mr. Premchit Visesphaetaya  

 �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
                             Approve                       Disapprove                    Abstain 

 

                  �  วาระที# 6  เรื#อง    พิจารณาอนุมติัเงินบาํเหน็จคณะกรรมการและเบี�ยประชุมกรรมการตามที#คณะกรรมการเสนอ 
           Agenda 6      To consider and set the Directors' remuneration and fee. 
   �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที#เห็นสมควร 
                 (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �   (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
                  (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
       �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
       �  วาระที# 7  เรื#อง    พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบญัชี 
          Agenda 7     To consider and appoint the auditor for 2018 and set his or her remuneration. 
       � (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที#เห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       � (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:     
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

�  วาระที# 8  เรื#อง    พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
          Agenda 8      To consider the revision of  the Articles of Association of Nam Seng Insurance Company Limited related to the  

shareholders’ meeting. 
       � (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที#เห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
      �  เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain      
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       �  วาระที# 9  เรื#อง    พิจารณาเรื#องอื#น ๆ (ถา้มี) 
          Agenda 9     To consider other matters (if any). 
       � (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที#เห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
      �  เห็นดว้ย  �  ไม่เห็นดว้ย �  งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain      
  

      (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั�น 
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
        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. 
 (6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
                           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. 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 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. 
 

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

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

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

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

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี� ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุ้นที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ  

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Annex attached to the Proxy Form C. 
 

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

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที�  71   ในวนัที� 30 มีนาคม 2561 เวลา  15.00  น.  ณ   ห้องประชุมชั�น l อาคารนาํสินประกนัภยั เลขที� 
767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 71 to be held on 30 March 2018   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. 
 

…………………………… 
 

 �  วาระที�......................เรื�อง...............................................................................................................................................  
             Agenda                    Subject   
       �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
               (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) 
  
       �   วาระที�......................เรื�อง...............................................................................................................................................  
              Agenda                    Subject   
       �  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
       �  (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
               (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)   
    
        �   วาระที�......................เรื�อง เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ)  
              Agenda                    Election of directors (Continued)   
       
  ชื�อกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
       � เห็นดว้ย.................เสียง    � ไม่เห็นดว้ย..................เสียง   � งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
 
  ชื�อกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
       � เห็นดว้ย.................เสียง    � ไม่เห็นดว้ย..................เสียง   � งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
 
  ชื�อกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
       � เห็นดว้ย.................เสียง    � ไม่เห็นดว้ย..................เสียง   � งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
 
  ชื�อกรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
       � เห็นดว้ย.................เสียง    � ไม่เห็นดว้ย..................เสียง   � งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
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