
หนังสือเชิญและเอกสารที่ใช้ใน AGM คร้ังที่ 70 

บริษทัฯ ขอเรียนให้ผูถื้อหุ้นทราบเอกสารท่ีใชใ้น AGM คร้ังท่ี 70 ท่ีจะประชมุในวนัท่ี 31 มนีาคม 2560  เวลา 
15.00 น. ณ ห้องประชมุช ั้น 6 อาคารน าสินประกนัภยั เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

1. หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 70 
2. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 69 
3. ประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหนง่แทนกรรมการท่ีครบก  าหนดออกตามวาระ  

4. ประวติัและประสบการณ์ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในสว่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุ้น 

6. ขั้นตอนการเขา้รว่มประชมุผู้ถือหุ้น 

7. รายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องใชเ้พื่อเขา้ประชมุผู้ถือหุ้น 

8. นิยามของกรรมการอิสระของ บมจ.น าสินประกนัภยั 
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผูแ้ทนและออกเสียงในการประช ุม

สามญัผูถื้อหุ้น 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

11. แผนท่ีบริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารดงักลา่วถูกแสดงใน Website ของบริษทัฯ ดงัตอ่ไปน้ี 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 































 
ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก  าหนดออกตามวาระ 

 

1. ช่ือ นายยงยุทธ   ผู้สนัติ 
 

2. อายุ  63  ปี 
 

3. สญัชาติ ไทย 
 

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

5. ต าแหน่งในขณะน้ี - กรรมการ บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 

- รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว 
 

7. ประสบการณ์ท างาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั เอ็น.เอส.อลัลายแอนซ์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั 
- ผู้จดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงเลื่อยจกัร ไท้เฮงเส็ง  
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่น   
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

- ไม่มี 
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอื่น 

ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 

- กรรมการ บริษทั เอ็น.เอส.อลัลายแอนซ์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั 
- ผู้จดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงเลื่อยจกัร ไท้เฮงเส็ง  
 

10. ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนักบักิจการของ 
บริษทั หรือกิจการที่มีธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบับริษทั
อย่างมีนัยส าคญั 
 

- เป็นกรรมการ บริษทั เอ็น.เอส.อลัลายแอนซ์ จ ากดั และกรรมการ บริษทั เอ็น.เอส.บี. 
จ ากดั ที่ท าธุรกิจที่เก่ียวโยงกนักบับริษทัฯ 
 

11. ประวติัการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ตัง้แต่ปี 2534 – ปจัจุบนั รวมเป็นเวลา 25 ปี 

12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา 
 

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทัจ านวน 12 คร ัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 12 คร ัง้ 
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 คร ัง้ จากการประชุมท ัง้หมด 4 คร ัง้ 
 

13. การถือหุ้นในบริษทัฯ - จ านวน 1,740 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของจ านวนหุ้นท ัง้สิ้น 
 

14. ประเภทของกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ 
 

-  กรรมการอิสระ ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คือ ถือหุ้นไม่เกินร้อย
ละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทัฯ และบริษทัใหญ่ ท ัง้ไม่เป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัใหญ่ นอกจากน้ีไม่มีความ 
สมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และบริษทัใหญ่ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ ฯลฯ 
 

15. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 



ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 

 
 
 
 
 
 

1. ชือ่ นายวชิติ  เจรญิชยัพงศ์                                          
 

2. อายุ  
 

54  ปี 
 

3. สัญชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - ปรญิญาโท พฒันาบรหิารศาสตร์มหาบัณฑติ (พฒันาการเศรษฐกจิ) 
  สถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ - ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ และรกัษาการผู้จดัการฝ่ายจดัการส านกังาน 
  บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 

-  ไม่ม ี

7. ประสบการณ์ท างาน - ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั ทรอปิคอลทมิเบอร์ จ ากดั 
- กรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.บี. จ ากดั 
- กรรมการ บรษิทั เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จ ากดั 
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร
ในบรษิทัอื่นท ีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร
ในบรษิทัอื่นท ีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- กรรมการ บรษิทั ทรอปิคอลทมิเบอร์ จ ากดั 
 
 

10. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง  
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี
 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ไม่ม ี

12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท ีผ่่านมา 
 

- ไม่ม ี
 

13. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ  
 
 

- จ านวน 131,000 หุ้น คดิเป็น 0.94% ของจ านวนหุ้นท ัง้สิ้น 
 

14. ประเภทของกรรมการท ีเ่สนอให้แต่งตัง้ 
 

- กรรมการ  
 

15. หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  



ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 
 

 

 
 
 
 
 

1. ชือ่ นายวรวจัน์  เจรญิชยัพงศ์                                            
 

2. อายุ  36 ปี 
 

3. สัญชาต ิ ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - Master of Business Administration  
  สถาบันบัณฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ - ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 
 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 

- ไม่ม ี
 

7. ประสบการณ์ท างาน - ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้จดัการฝ่ายสินไหมรถยนต์ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้จดัการฝ่ายกจิการสาขา บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร 
ในบรษิทัอื่นท ีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร 
ในบรษิทัอื่นท ีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไม่ม ี
 

10. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ  
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง 
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี
 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ไม่ม ี

12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท ีผ่่านมา 
 

- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการบรหิารจดัการความเสี่ยง จ านวน 3 ครัง้  
  จากการประชุมท ัง้หมด 6 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพจิารณาการรบัประกนัภยั จ านวน 3 ครัง้  
  จากการประชุมท ัง้หมด 4 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการจดัการค่าสินไหมทดแทน จ านวน 3 ครัง้  
  จากการประชุมท ัง้หมด 4 ครัง้ 
 

13. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ   
 

- จ านวน 76,670 หุ้น คดิเป็น 0.55% ของจ านวนหุ้นท ัง้สิ้น 
 

14. ประเภทของกรรมการท ีเ่สนอให้แต่งตัง้ 
 

- กรรมการ 

15. หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  



ประวติับุคคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

 

1. ชือ่ นางกมลภรณ์  ชนิธรรมมติร 
 

2. อายุ  
 

38  ปี 
 

3. สัญชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - Master of Arts in Marketing 
  Northumbria University, United Kingdom. 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ - ผู้จดัการฝ่ายการเงนิ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 

-  ไม่ม ี

7. ประสบการณ์ท างาน - ผู้จดัการฝ่ายการเงนิ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายการเงนิ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- เจ้าหน้าท ีร่บัประกนัภยัรถยนต์ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- เจ้าหน้าท ีก่ารเงนิ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ผู้จดัการท ัว่ไป บรษิทั ตรงสิน จ ากดั 
- Salesperson, CB Richard Ellis (Thailand) Co.,Ltd. 
- Account Executive, Wild-Teak Orchid Co.,Ltd. 
 

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร
ในบรษิทัอื่นท ีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร
ในบรษิทัอื่นท ีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- กรรมการ บรษิทั ซเีลค็ทฟี จ ากดั 
 
 

10. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง  
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี
 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ไม่ม ี

12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท ีผ่่านมา 
 

- ไม่ม ี
 

13. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ      
 
 

- จ านวน 100,750 หุ้น คดิเป็น 0.72% ของจ านวนหุ้นท ัง้สิ้น 
 

14. ประเภทของกรรมการท ีเ่สนอให้แต่งตัง้ 
 

- กรรมการ  
 

15. หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
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ประวัติและประสบการณ์ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

  
  
1.  ช่ือ    นางสาวสมใจ  คณุปสุต 
 
    วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีบญัช ี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- ปริญญาโทบญัช ี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4499 
 
    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
      ต ัง้แตปี่ 2535 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 24 ปี 
 
 
2.  ช่ือ    นางสาวรชัดา  ยงสวสัด์ิวาณิชย์ 
 
    วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีบริหารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโทบริหารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
- ปริญญาโทการเงิน  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4951 

 
    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
      ต ัง้แตปี่ 2534 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 25 ปี 
 
 
3.  ช่ือ    นางสาวรตันา จาละ 
 
    วุฒิการศึกษา   - บญัชมีหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3734 
 
    ประสบการณ์ท างาน  - ฝ่ายตรวจสอบบญัช ี บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั  
      ต ัง้แตปี่ 2529 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา  30 ปี 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั้งที่ 70

บริษทั  น าสินประกนัภยั  จ ากดั (มหาชน)

ผู้ถอืหุ้น

บมจ. น ำสนิประกนัภยั

มำด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉันทะ

ตรวจหนังสอืมอบฉันทะ

โตะ๊ลงทะเบยีน

มำด้วยตนเอง

โตะ๊ลงทะเบยีนผู้รับมอบ

ฉันทะ

แสดงบตัรประจ ำตวั

ประชำชน

แสดงหนังสอืมอบ

ฉันทะ

ลงนำมในใบลงทะเบยีน

รับบตัรลงคะแนน

เข้ำห้องประชุม

ประธำนเปิดประชุม

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมล ำดบั

ผู้ถอืหุ้นลงมตโิดยกำรกรอกบตัรลงคะแนน

เจ้ำหน้ำที่เกบ็บตัรลงคะแนน / สรปุผลลงคะแนน

ประธำนกล่ำวสรปุผลลงคะแนนต่อที่ประชุม



 
เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

สามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 70 วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  เวลา 15.00 น. 
 
บุคคลธรรมดา 
1. ผูถ้อืหุ้นสญัชาตไิทย 

1.1 บัตรประจ าตวัผูถ้อืหุ้น (บัตรประจ าตวัประชาชน/บัตรข้าราชการ/รฐัวิสาหกิจ) 
1.2 ในกรณมีอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตวัผูม้อบฉันทะ 

2.  ผูถ้อืหุ้นสญัชาตติ่างดา้ว 
2.1 หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุ้น/หนังสอืส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว 
2.2 ในกรณมีอบฉันทะ   ส าเนาหนังสอืเดนิทาง/ส าเนา   หนังสอืส าคญัประจ าตวัต่างดา้วของ         

ผูม้อบฉันทะ 
 
นิติบุคคล 
1. นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1.1 หนังสอืรบัรองบรษิทัที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดอืน โดยกรมทะเบียนการคา้ 
1.2 ส าเนาบัตรประจ าตวั/หนังสอืเดนิทาง/หนังสอืส าคญัประจ าตวัต่างดา้วของกรรมการผูม้อี านาจ  

ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ 
2. นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

2.1 หนังสอืรบัรองบรษิทั 
2.2 ส าเนาหนังสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ 

 
ในกรณสี าเนาเอกสารจะตอ้งไดร้บัการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเอกสารที่จดัท าขึ้นในต่างประเทศ 
จะตอ้งมกีารรบัรองลายมอืชื่อโดยโนตารพีบับรคิ  
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นิยามของกรรมการอิสระ  ของ บมจ.น าสินประกันภยั 
 

กรรมการอิสระมีคุณสมบติัเท่ากับท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด สรุปได้ดงัน้ี 

 
(1) ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้ใหน้ับรวมกำรถือหุน้ของผู้ทีเ่กีย่วขอ้งของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รึกษำทีไ่ดเ้งนิเดอืน
ประจ ำ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดยีวกนั หรือผู้ถือ
หุน้รำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสอง
ปีก่อนทีย่ ืน่ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน  

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรือโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่
เป็นบดิำมำรดำ คู่สมรส พีน่้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจ
ควบคุมของบริษัท หรือบุคคลทีจ่ะไดร้ับกำรเสนอใหเ้ป็นผู้บริหำรหรือผู้มอี ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำตหรือ
บริษัทย่อย 

(4)  ไม่มหีรือเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุน้รำย
ใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณ อย่ำงอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ ืน่ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ 
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท หรือหุน้ส่วนผู้จดักำรของส ำนักงำนสอบบญัช ี ซึง่มผูี้สอบบญัชขีองบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมขอบบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำร
มลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ ืน่ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริกำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นทีป่รึกษำกฎหมำยหรือ
ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ ซ ึง่ไดร้ับค่ำบริกำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ
สองปีก่อนวนัทีย่ ืน่ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้ับกำรแต่งตัง้ขึ้นมำเพือ่เป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ 
หรือผู้ถือหุน้ซ ึง่เป็นผู้ม ีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้ถือหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รึกษำทีร่ับเงนิเดอืนประจ ำ 
หรือถือหุน้เกนิร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอืน่  

(9)  ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียง 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

 
 ตามที่บรษิทัก าหนดวันประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น คร ัง้ที่ 70 ณ ส านักงานใหญ่ของบรษิทั เลขที่ 767 
ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 มนีาคม 2560 เวลา       
15.00 น. นัน้ 
 

 หากท่านผูถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ 
 

 1. นายสนัต ์ โชตพิฤกษ ์อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45  ซอย 16/25 ถนนวิภาวดรีงัสติ แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
 2. นายนภดล  พุฒรงัษ ีอายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79/224 ซอยรามค าแหง 150 แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 
 3. นายสมบัต ิ พูถาวรวงศ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 575 ซอยประชาราษฎร ์17 ถนนประชาราษฎร1์  
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800 
 
 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนท่านในที่ประชุมได้ ซึง่กรรมการ 
ดงัรายนามข้างตน้ไม่มส่ีวนไดเ้สยีในวาระที่เสนอในการประชุม ทัง้น้ีมรีายละเอยีดในเอกสารที่แนบมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร ัง้ท่ี 70 ได้ 

 

 
 
 
 

 

1. ชือ่ นายสันต์  โชตพิฤกษ์                           

2. อายุ  
 

82  ปี 
 

3. สัญชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - ปรญิญาตรพีาณชิยศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ 
 

- ประธานกรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. ประสบการณ์ท างาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั น าสินประกนัภยั  
  จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ไอเอฟซทีไีฟแนนซ์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผู้จดัการ มูลนธิกิองทุนพฒันาระบบตลาดทุน 
- ผู้ช่วยผู้จดัการท ัว่ไป บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- กรรมการผู้จดัการ บงล.ไอเอฟซทีไีฟแนนซ์ 
 

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นท ี่
เป็นบรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 
 

8. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการของ
บรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่งกบั
บรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

 

- ไม่ม ี

9. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2539 - ปจัจุบัน รวมเป็นเวลา 20 ปี 

10. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ 
 

- ไม่ม ี
 

11. การมส่ีวนได้เสียในวาระท ีเ่สนอในการ
ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

- ไม่ม ี



รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร ัง้ท่ี 70 ได้ 

 

 

 

 
 
 

1. ชือ่ นายนภดล  พุฒรงัษ ี                                                

2. อายุ  
 

58  ปี 
 

3. สัญชาต ิ
 

ไทย 
 

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

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ -  กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. ประสบการณ์ท างาน -  กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
-  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
-  ผู้จดัการฝ่ายงานระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล บรษิทั เอพซลิอน จ ากดั 
 

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นท ี่
เป็น บรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 
 

8. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง  
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี

9. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2544 – ปจัจุบัน รวมเป็นเวลา 15 ปี 

10. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ 
 
 

- ไม่ม ี
 

11. การมส่ีวนได้เสียในวาระท ีเ่สนอในการ
ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

- ไม่ม ี



 
รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร ัง้ท่ี 70 ได้ 
         

1. ชือ่ นายสมบัต ิ พูถาวรวงศ์                                                 

2. อายุ  
 

59  ปี 
 

3. สัญชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วุฒิการศกึษา  - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ (บรหิารการเงนิการธนาคาร)  
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

5. ต าแหน่งท ีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั น าสินประกนัภยั 
  จ ากดั (มหาชน) 
 

6. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการ บรษิทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผู้จดัการ บรษิทั ร่วมสมบัตเิจรญิ จ ากดั 
 

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นท ี่
เป็น บรษิทัจดทะเบียน 
 

- ไม่ม ี
 
 

8. ต าแหน่งในกจิการท ีแ่ข่งขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการท ีม่ธุีรกจิเก ีย่วเนือ่ง  
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี

9. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2555 – ปจัจุบัน รวมเป็นเวลา 4 ปี 

10. การถอืหุ้นในบรษิทัฯ 
 
 

- ไม่ม ี
 

11. การมส่ีวนได้เสียในวาระท ีเ่สนอในการ
ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

- ไม่ม ี



 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 

                เขยีนท่ี………....……………............…………………….  
         Made at 
      วันท่ี……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

(1)  ขา้พเจ้า…………………………………........…….......……………………..………….สัญชาต…ิ……….……………………………     
       I/We,                                                                                                                                Nationality 

อยู่ บ้านเลขท่ี…………………..ถนน……….........……………………………ต  าบล/แขวง…………………………………………………………… . 
Residing at No.                          Road                                                                Tambon/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต……………………………......…………….จังหวัด….....……………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………….. 
Amphur                                                                           Province               Postcode 

(2) เป็นผ ู้ถือหุ้นของ บมจ.น  าสินประกนัภัย  โดยถือหุ้นจ  านวนทั้งส้ินรวม................................................................หุ้น 
      being a shareholder of Nam Seng Insurance PCL, holding a the total amount of                                                      share (s) 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……........………...………เสียง ดังนี้ 
and have voting rights equivalent to                                       vote (s), the details of which are as follows: 
     หุ้นสามัญ         .....………........…………….หุ้น           ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …………........………....…….เสียง 
      ordinary share                                         share (s)        having voting rights equivalent to                                          vote (s)  
     หุ้นบุริมสิทธิ    ………………………..……หุ้น              ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั …………...…….…………….เสียง 
      preferred share                         share (s)         having voting rights equivalent to                                         vote (s)  
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
        hereby authorize 

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

ถนน……………………………………….ต  าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet 
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………… หรือ 
Province                                                           Postal Code                                           or  
         (2)  ………………............………..........…………..………...…………อายุ……………..ปี         อยู่ บ้านเลขท่ี..................................... 

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

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต  าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........…………………………………..  
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet             
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………… 
Province                                                           Postal Code                                          
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 70 ในวันท่ี 
31 มีนาคม 2560  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกันภัย เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No. 70, which will be held on 
31 March 2017  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.  
 
 
  

หน้า 1 ของจ  านวน 2 หน้า 
                         Page 1 of 2 Pages 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 



 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any business carried on by the proxy in the said meeting, shall be deemed as having been carried out by myself in all respect s. 
 
 
 

      ลงชือ่/Signed……………………………………ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                                                    (…....………………………………..) 
 
                                                                            ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                     (…………………..………………...)  

 
      ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                      (…………………..………………...)  
 
      ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                      (…………………..………………...)  
 
 

หมายเหตุ       ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก       
จ  านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

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.  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

 
                เขยีนท่ี………....……………............…………………….  
                Made at 
      วันท่ี……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

(1)  ขา้พเจ้า…………………………………........…….......……………………..………….สัญชาต…ิ……….……………………………     
       I/We,                                                                                                                                Nationality 

อยู่ บ้านเลขท่ี…………………..ถนน……….........……………………………ต  าบล/แขวง…………………………………………………………… . 
Residing at No.                          Road                                                                Tambon/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต……………………………......…………….จังหวัด….....……………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………….. 
Amphur/Khet                                                                  Province               Postcode 
 

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……........………...………เสียง ดังน้ี 
and having voting rights equivalent to                                    vote (s), the details of which are as follows: 
     หุ้นสามัญ         .....………........…………….หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………….....……..…....…….เสียง 
      ordinary share                                         share (s)        having voting rights equivalent to                                         vote (s)  
     หุ้นบุริมสิทธิ    ………………………..……หุ้น                 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………….......……………….เสียง 
      preferred share                         share (s)       having voting rights equivalent to                                         vote (s)  
 
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ ( โปรดเลือก ก หรือ ข เพยีงขอ้เดียว )  
        hereby authorize ( Please choose either a or b )  

  (ก)    ชือ่........................................................................ ...............................อายุ.................................ปี  
        (a)    Name      Age  Years 

อยู่ บ้านเลขท่ี..........................ถนน………………………….ต  าบล/แขวง…………..…………………………… 
Residing at No.            Road          Sub district 
อ าเภอ/เขต….........……………………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์……………………    
District              Province                                            Postal Code     

   (ข) หรือกรรมการอิสระตามรายชือ่ ดังน้ี 
                      (b)   or the following Independent Director                                
    1)   ชือ่                 นายสันต ์  โชตพิฤกษ์                    กรรมการอิสระ                                         อายุ          82           ปี 
          1)  Name               Mr. Sant   Chotipruk                 Independent Director                                     Age         82         Years 
 อยู่ บ้านเลขท่ี         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              จังหวัด              กรุงเทพฯ                  รหัสไปรษรีย์           10400               
 District            Dindaeng           Province            Bangkok                   Postal Code             10400          
                                   

     2)   ชือ่                  นายนภดล  พุฒรังษี                     กรรมการอิสระ                                         อายุ          58           ปี 
          2)   Name          Mr. Napadol  Putarungsi             Independent Director                                    Age          58       Years 
 อยู่ บ้านเลขท่ี       79/224         ซอย     รามค  าแหง 150       ถนน              -             ต  าบล/แขวง        สะพานสูง          
 Residing at No.   79/224        Soi    Ramkamhaeng 150    Road             -             Sub district        Sapansoong        
 อ าเภอ/เขต         สะพานสูง              จังหวัด              กรุงเทพฯ                  รหัสไปรษรีย์           10240               
 District             Sapansoong             Province           Bangkok                   Postal Code            10240          
                      

  3)   ชือ่                  นายสมบัต ิ พูถาวรวงศ์                     กรรมการอิสระ                                      อายุ          59           ปี 
         3)   Name             Mr. Sombat  Puthavolvong           Independent Director                                  Age         59        Years 
 อยู่ บ้านเลขท่ี          575           ซอย      ประชาราษฎร์ 17    ถนน      ประชาราษฎร์ 1         ต  าบล/แขวง      บางซ ือ่         
 Residing at No.      575           Soi         Pracharat 17          Road           Pracharat 1           Sub district      Bangsue      
 อ าเภอ/เขต         บางซ ือ่             จังหวัด              กรุงเทพฯ                  รหัสไปรษรีย์           10800               
 District             Bangsue           Province           Bangkok                   Postal Code              10800          
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คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 70  
ในวันท่ี 31 มีนาคม 2560 เวลา 15.00น.   ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกันภัย เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
only one of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No. 70 to be held on           
31 March 2017  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) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting  as follows:  

(1)  วาระท่ี 1  เร่ือง    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 69  
           Agenda 1     To approve the minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders No.69. 
    (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects  as deemed appropriate. 
          (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

   วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ  าปี 2559 ของคณะกรรมการ 
      Agenda 2     To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2016. 
        

  วาระท่ี 3  เร่ือง      พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ  าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีล้ว 
          Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for 2016. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

  วาระท่ี 4  เร่ือง    พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ  าปี 2559 
          Agenda 4     To approve the payment of dividend for 2016. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

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

  (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
           การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
            To elect all nominated persons as a group              Disapprove                 
           เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง 
                 Approve                     Disapprove                    Abstain 
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           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
            To elect each nominated persons individually 
                    ชือ่กรรมการ นายยงยุทธ ผูส้ันต ิ  
   Name of Director Mr. Yongyuth Phusanti 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง    

                          Approve                       Disapprove                    Abstain 
 

   ชือ่กรรมการ นายวิชติ  เจริญชยัพงศ์   
   Name of Director Mr. Vichit  Jaroenchaipong 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain 
            

   ชือ่กรรมการ นายวรวัจน์ เจริญชยัพงศ์ 
   Name of Director Mr. Voravatch Jaroenchaiyapongs 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                   Approve                       Disapprove                    Abstain           

 

ชือ่กรรมการ นางกมลภรณ์ ชนิธรรมมิตร  

   Name of Director Mrs. Kamonporn Chinthammit 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                            Approve                       Disapprove                    Abstain 

 

 
 

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

        วาระท่ี 7  เร่ือง    พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญช ี ประจ  าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบัญช ี
          Agenda 7     To consider and appoint the auditor for 2017 and  set his or her remuneration. 
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:     
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

         วาระท่ี 8  เร่ือง    พจิารณาก ำหนดชือ่กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชือ่ผูกพนับริษัท 
          Agenda 8     To determine directors who will be authorized to sign for binding the Company. 
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain      
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         วาระท่ี 9  เร่ือง    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
          Agenda 9     To consider other matters (if any).  
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appro priate. 
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain     
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่
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)  ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พจิารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                           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 . 
 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท 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.  
 
 

                    ลงชือ่/Signed……………………………………ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                                                                  (…....………………………………..) 
 
                                                                                           ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 
                    ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 
                    ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 

หมายเหตุ 1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก            
     จ  านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ขา้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ  าต่อแบบ       
                       หนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น าสินประกันภัย 
The Proxy of the shareholder  of  Nam Seng Insurance PCL 
 

  ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  70   ในวันท่ี  31 มีนาคม 2560  เวลา  15.00  น.  ณ   ห้องประชุมชั้น 6 อาคารน าสินประกันภัย เลขท่ี 
767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
At the Annual General Meeting of Shareholders  No. 70  to be held on 31 March 2017 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. 
 

…………………………… 
 

   วาระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. ..................  
           Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
  
         วาระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. ..................  
            Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve               Disapprove                    Abstain   
    
           วาระท่ี......................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
            Agenda                    Election of directors (Continued)   
       
  ชือ่กรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
             Approve               Disapprove                    Abstain 
                
  ชือ่กรรมการ........................................................................................................... .. 
  Director's name  
         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
  ชือ่กรรมการ................................................................................................ ............. 
  Director's name  
         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
  ชือ่กรรมการ............................................................................................................. 
  Director's name  
         เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 



1 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ส ำหรับผ ู้ถือหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนั้น) 

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

 

                เขยีนท่ี………....……………............…………………….  
         Made at 
      วันท่ี……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

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

ส ำนักงำนตั้งอยู่ เลขท่ี…………....………..ถนน……….......……………………………ต  ำบล/แขวง……..……………………………………………. 
Residing at No.                                        Road                                                              Tambon/Khwaeng 
อ ำเภอ/เขต……………………………......…………….จังหวัด….....……………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………….. 
Amphur/Khet                                                                  Province             Postcode 
ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ............................................................................................................................. .. 
as acting the custodian for 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น ำสินประกันภัย โดยถือหุ้นจ  ำนวนท้ังส้ินรวม.........................................................หุ้น 
who is a  shareholder of Nam Seng Insurance PCL, holding a the total amount of                                         share (s)  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ……........………...………เสียง ดังน้ี 
and having voting rights equivalent to                                    vote (s), the details of which are  as follows:  
     หุ้นสำมัญ         .....………........……………. หุ้น           ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ …………........…………........เสียง 
      ordinary share                                          share (s)           having voting rights equivalent to                                          vote (s)  
     หุ้นบุริมสิทธิ    ………………………..……  หุ้น                   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ …………...…….…………….เสียง 
      preference share                          share (s)          having voting rights equivalent to                                          vote (s)  
 (2)  ขอมอบฉันทะให้ 
        hereby authorize 

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

ถนน……………………………………….ต  ำบล/แขวง…………………………………………อ ำเภอ/เขต….........…………………………………..  
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet            
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………… หรือ 
Province                                                           Postcode                                                 o r 
         (2)  ………………............………..........…………..………...…………อำยุ……………..ปี         อยู่ บ้ำนเลขท่ี..................................... 

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

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต  ำบล/แขวง…………………………………………อ ำเภอ/เขต….........…………………………………..  
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet              
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………… 
Province                                                           Postcode                                          
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจ้ำเพือ่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 70          
ในวันท่ี 31 มีนำคม 2560  เวลำ 15.00น.   ณ ห้องประชุมชั้น 6  อำคำรน ำสินประกันภัย เลขท่ี 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ 
กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนด้วย  
only one of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No. 70  to be held on            
31 March 2017  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) ขำ้พเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
       I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows:  
                            มอบฉันทะตำมจ  ำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
           มอบฉันทะบำงส่วน คอื 
                Grant partial shares of 
                      หุ้นสำมัญ.....................................หุ้น         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................................เสียง 
                                             ordinary share                           share (s),  having voting rights equivalent to                                 vote (s) 
     หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................................เสียง 
           preferred share...........................share (s),  having voting rights equivalent to                                vote (s)   
                          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด...............................เสียง 
                          Total voting rights                                                               vote (s) 

(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting  as follows:  
 
 (1)  วาระท่ี 1  เร่ือง    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 69  
          Agenda 1     To approve the minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders No.69. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

   วาระท่ี 2  เร่ือง    รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ  าปี 2559 ของคณะกรรมการ 
      Agenda 2     To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2016. 
        

  วาระท่ี 3  เร่ือง      พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ  าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีล้ว 
          Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for 2016. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

  วาระท่ี 4  เร่ือง       พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ  าปี 2559 
          Agenda 4     To approve the payment of dividend for 2016. 
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and r esolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

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

           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
            To elect each nominated persons individually 
                    ชือ่กรรมการ นายยงยุทธ ผูส้ันต ิ
   Name of Director Mr. Yongyuth Phusanti  

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
   

   ชือ่กรรมการ นายวิชติ  เจริญชยัพงศ์ 
   Name of Director Mr. Vichit  Jaroenchaipong 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Absta in 
            

   ชือ่กรรมการ นายวรวัจน์ เจริญชยัพงศ์   
   Name of Director Mr. Voravatch Jaroenchaiyapongs  

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                   Approve                       Disapprove                    Abstain           

 

ชือ่กรรมการ นางกมลภรณ์ ชนิธรรมมิตร    

   Name of Director Mrs. Kamonporn chinthammit  

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                            Approve                       Disapprove                    Abstain 

 

                    วาระท่ี 6  เร่ือง    พจิารณาอนุมัตเิงนิบ าเหน็จคณะกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
           Agenda 6      To consider and set the Directors' remuneration and fee.  
     (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
          (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
                  (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 
         วาระท่ี 7  เร่ือง    พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญช ี ประจ  าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบัญช ี
          Agenda 7     To consider and appoint the auditor for 2017 and set his or her remuneration. 
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
        (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:     
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

  วาระท่ี 8  เร่ือง    พจิำรณำก ำหนดชือ่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชือ่ผูกพนับริษัท 
          Agenda 8     To determine directors who will be authorized to sign for binding the Company.  
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all r espects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain      
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         วาระท่ี 9  เร่ือง    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
          Agenda 9     To consider other matters (if any).  
        (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain      
  

      (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ัน 
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. 
 (6)  ในกรณีท่ีขำ้พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำร
พจิำรณำหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกท่ีระบุไว้ขำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                           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.  
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจ้ำได้กระท 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.  
 

                    ลงชือ่/Signed……………………………………ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                                                                                  (…....………………………………..) 
 

                                                                                          ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 

                    ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
 

                    ลงชือ่/Signed…………………………………… ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...)  
หมายเหตุ  

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรำกฎชือ่ในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำน้ัน 

2. หลักฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คอื 
(1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ  ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไว้ขำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ  ำต่อแบบ  

หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ad ditional 
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. 

 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของ บมจ.น ำสินประกันภัย 
The Proxy of the shareholder of Nam Seng Insurance PCL 
 

  ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  70   ในวันท่ี 31 มีนำคม 2560 เวลำ  15.00  น.  ณ   ห้องประชุมชั้น 6 อำคำรน ำสินประกันภัย เลขท่ี 
767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวันเวลำ และสถำนท่ีอ่ืนด้วย  
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 70 to be held on 31 March 2017   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)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ ดังน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Absta in                       vote(s)  
  
          วำระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. ..................  
              Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
         (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ ดังน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  
       เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)    
    
           วำระท่ี......................เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)  
              Agenda                    Election of directors (Continued)   
       
  ชือ่กรรมกำร............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  
 
  ชือ่กรรมกำร............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  
 
  ชือ่กรรมกำร............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  
 
  ชือ่กรรมกำร............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นด้วย.................เสียง     ไม่เห็นด้วย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  
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