
Invitation letter and documents for AGM No.70 

 

Please be informed of documents to be used in AGM No.70 to be held on 31 March 2017 are the 
following: 
 

1. Invitation to the Annual General Meeting No. 70. 
2. The translation of the AGM minutes No. 69. 
3. Experience of persons proposed to be elected as directors replacing the outgoing  

                directors that retire upon completion of the term in office. 
 4. Experienced of proposed auditors of the Company. 

5. Articles of association concerning the election of directors. 
6. Procedure for attending the AGM. 
7. Documents or evidences for the Annual General Meeting. 
8. Qualifications of independent directors. 
9. Details of independent directors which a shareholders would appoint as proxy  

                 holders to attend and vote at the meeting. 
10. The proxy forms. 
11. NSI's location. 
 

The mentioned documents have been shown in our website as follows: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 































Experience of person to be elected as director replacing one whose term expires in 

the AGM. 

 

 
1. Name Mr. Yongyuth  Phusanti 

  
2. Age 63  years 
  

3. Nationality Thai 
  

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

5. Existing Position - Director, Nam Seng Insurance Plc.  
- Chairman of Audit Committee, Nam Seng Insurance Plc. 

  

6. DAP Program - The proposed director has already attended  the Directors  
  Accreditation Program (DAP) arranged by IOD. 

  

7. Experience - Chairman of Audit Committee, Nam Seng Insurance Plc. 

- Committee Member of Audit Committee,  
   Nam Seng Insurance Plc. 
- Director, Nam Seng Insurance Plc. 

- Director, N.S.Alliance Co.,Ltd. 
- Director, N.S.B. Co.,Ltd. 

- Managing Partner, Thai Heng Seng Limited Partnership 
  

8. Position in the other listed 
company 

- None 

  

9. Position in the non-listed 
company 

- Director of N.S.Alliance Co.,Ltd. 
- Director, N.S.B. Co.,Ltd. 
- Managing Partner, Thai Heng Seng Limited Partnership 

  

10. Position in the competing 
company or connected company 

- Director of N.S.Alliance Co.,Ltd. and N.S.B. Co.,Ltd. 
  Which had done connected transaction with the Company. 

  

11. Number of years in which he 

is Director in the Company 

- From 1991 to present,   totaling 25 years. 

  

12. Number of attendance in the 
BOD and committee meetings. 

- 12 from 12 of BOD meetings. 
- 4 from 4 of The Audit Committee meetings. 

 
  

13. Company shareholding - 1,740 shares equal to 0.01% of  total shares 
  

14. Type of Director to be elected - Independent Director with qualification in accordance with  

the notification of the SEC.  
   He does not hold more than 1% of total ordinary shares of the 
Company and the holding company, without business relation  

which will prevent him from giving independent opinion. 
  

15. Selection method - Proposed by Selection and Remuneration Committee. 

 
  

 

ANNEX 3 



 

Experience of person to be elected as director replacing one whose term expires in 

the AGM. 

 

 
1. Name 

 
Mr. Vichit  Jaroenchaipong 

  
2. Age 54  years 
  

3. Nationality Thai 
  

4. Education - M.S. (Development Economics)  
  National Institute of Development Administration. 

  

5. Existing Position - Assistant to Managing Director, Acting Manager of  
  Office Administration Department, 

  Nam Seng Insurance Plc.  
  
6. DAP Program - None 

  
7. Experience - Assistant to Managing Director, Nam Seng Insurance Plc.  

- Director, Tropical Timber Co.,Ltd. 
- Director, N.S.B. Co.,Ltd. 
- Director, N.S.Alliance Co.,Ltd. 

  
8. Position in the other listed 

company 

- None 

  

9. Position in the non-listed 
company 

- Director, Tropical Timber Co.,Ltd. 
 

  
10. Position in the competing 
company or connected company 

- None 

  

11. Number of years in which he 

is Director in the Company 

- None 

  

12. Number of attendance in the 

BOD and committee meetings. 

- None 

 
  

13. Company shareholding - 131,000 shares equal to 0.94% of  total shares 
  

14. Type of Director to be elected - Director 

  
15. Selection method - Proposed by Selection and Remuneration Committee. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

Experience of person to be elected as director replacing one whose term expires in 

the AGM.  

 

 
1. Name Mr. Voravatch  Jaroenchaiyapongs 

  
2. Age 36  years 
  

3. Nationality Thai 
  

4. Education - Master of Business Administration 
  Sasin Graduate Institute of Business Administration   
  of Chulalongkorn University. 

  
5. Existing Position - Assistant to Managing Director, Nam Seng Insurance Plc.  
  
6. DAP Program - None 
  

7. Experience - Assistant to Managing Director, Nam Seng Insurance Plc.  
- Manager of Motor Claims Department, Nam Seng Insurance Plc. 

- Manager of Branch Operating Department,  
  Nam Seng Insurance Plc. 

  

8. Position in the other listed 
company 

- None 

  

9. Position in the non-listed 

company 

- None 

 
  

10. Position in the competing 
company or connected company 

- None 

  

11. Number of years in which he 
is Director in the Company 

- None 

  

12. Number of attendance in the 
BOD and committee meetings. 

- 3 from 6 of Risk-managing Committee meetings. 
- 3 from 4 of Underwriting Committee meetings. 

- 3 from 4 of Claim – managing Committee meetings. 
  

13. Company shareholding - 76,670 shares equal to 0.55% of  total shares 
  

14. Type of Director to be elected - Director 

  
15. Selection method - Proposed by Selection and Remuneration Committee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Experience of person to be elected as director replacing one whose term expires in 

the AGM. 

 

 
1. Name Mrs. Kamonporn  Chinthammit 

  
2. Age 38  years 
  

3. Nationality Thai 
  

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

  

5. Existing Position - Manager of Finance Department, Nam Seng Insurance Plc.  
  

6. DAP Program - None 
  
7. Experience - Manager of Finance Department, Nam Seng Insurance Plc. 

- Assistant Manager of Finance Department,  
  Nam Seng Insurance Plc.  

- Motor Underwriter, Nam Seng Insurance Plc. 
- Financial Officer, Nam Seng Insurance Plc. 
- General Manager, Dung Seng Insurance Broker Company   

   Limited. 
- Salesperson, CB Richard Ellis (Thailand) Co.,Ltd. 

- Account Executive, Wild-Teak Orchid Co.,Ltd. 
  
8. Position in the other listed 

company 

- None 

  

9. Position in the non-listed 
company 

- Director, Selective Company Limited. 
 

  
10. Position in the competing 

company or connected company 

- None 

  

11. Number of years in which he 

is Director in the Company 

- None 

  

12. Number of attendance in the 
BOD and committee meetings. 

- None 
 

  

13. Company shareholding - 100,750 shares equal to 0.72% of  total shares 
  

14. Type of Director to be elected - Director 
  
15. Selection method - Proposed by Selection and Remuneration Committee. 

 

 



C:\Users\nsi1\Desktop\AGM\AGM No.70\Eng\เชิญประชุมผู้ถือหุ้น (Eng)\4. History and experience auditor.doc 

History and experience of those who have been named as the company’s auditor 

  
 
1.  Name   Miss Somjai  Khunapasut 
    Education   - Bachelor’s degree in Accounting,  
       Chulalongkorn University. 

- Master’s degree in Accounting, Thammasat University.   
    - The certified public account No.4499 
    Experience   - EY Office Limited. 
      From 1992 to present, totaling 24 years. 
 
2.  Name   Miss Rachada  Yongsawadvanich 
    Education   - Bachelor’s degree in Business Administration, 
       Assumption University. 

- Master’s degree in Business Administration, 
          Assumption University. 

- Master’s degree in Finance, Thammasat University. 
- The certified public account No.4951 

    Experience   - EY Office Limited. 
      From 1991 to present, totaling 25 years. 
 
3.  Name   Ms. Ratana Jala   
    Education   - Master of Accounting, 

 Thammasat University. 
    - The certified public account No.3734 
    Experience   - Audit Department, EY Office Limited.  
      From 1986 to present, totaling 30 years. 
 

ANNEX 4 
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Articles of association of  Nam Seng Insurance PLC.                    

Regarding the shareholders' meeting 

Article 5   SHAREHOLDERS' MEETING 
 
SECTION 35.    The board of directors shall call a shareholder meeting which is an annual 

ordinary general meeting of shareholders within four months of the last day of the fiscal year 
of the Company. 

 
SECTION 36.  Shareholder meeting other than the mentioned one shall be called 
extraordinary general meetings. 

 
Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth of the total number of shares 

sold or shareholders numbering not less than twenty-five persons holding shares amounting to 
not less than one-tenth of the total number of shares sold may submit their names in a request 
directing the board of directors to call an extraordinary general meeting at any time, but the 

reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request.  The board of directors 
shall proceed to call a shareholder meeting to be held within one month of the date of receipt 

of such request from the said shareholders. 
 
SECTION 37.      In calling a shareholder meeting, the board of directors shall prepare a 

written notice calling the meeting that states the place, date, time, agenda of the meeting and 
the matters to be proposed to the meeting with reasonable detail by indicating clearly whether 

it is the matter proposed for information, for approval or for consideration, as the case may be, 
including the opinions of the board of directors in the said matters, and the said notice shall be 
delivered to the shareholders and the Registrar for their information at least seven days prior 

to the date of the meeting.  The notice calling for the meeting shall also be published in a 
newspaper at least three days prior to the date of the meeting. 

 
The place of the meeting shall be  stipulated by the board of directors. 
 

SECTION 38.    In order to constitute a quorum, there shall be shareholders and proxies (if 
any) attending at a shareholder meeting amounting to not less than twenty-five persons or not 

less than one half of the total number of shareholders, and in either case such shareholders 
shall hold shares amounting to not less than one-third of the total number of shares sold of the 
company. 

 
At any shareholder meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting 

and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum as 
defined in the first paragraph, and if such shareholder meeting was called as a result of a 
request by the shareholders under  such meeting shall be cancelled.  If such meeting was not 

called as a result of a request by the shareholders, the meeting shall be called once again and 
the notice calling such meeting shall be delivered to shareholder not less than seven days prior 

to the date of the meeting.  In the subsequent meeting a quorum is not required. 
 

 

ANNEX 5 
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SECTION 39.       For a meeting of shareholder, a shareholder  may appoint any other person 
as proxy to attend the meeting and vote on his or her behalf.  The appointment shall be made 
in writing with specified date and signed by the principal, and it shall be submitted to the 

chairman or person designated by the chairman at the place of the meeting before the proxy 
attends the meeting. 
 

In voting, it shall be deemed that the proxy has votes equal to the total number of votes of the 
proxy's principals, unless the proxy has declared to the meeting prior to the vote that he or she 

will vote on behalf of only certain of those principals, indicating the names of those principals 
and the number of shares held by each of them. 

 
SECTION 40.      A resolution of the shareholder meeting shall require: 
 

(1) in an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and 
cast their votes.  In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting 

vote. 
(2) in the following events, a vote of not less than three quarters of the total number of 

votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote: 

(a)   the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the 
 company to other persons; 

(b)   the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or  
      private companies by the company; 
(c)   the making, amending or terminating of contracts with respect to the granting 

 of a  lease of the whole or important parts of the business of the company.  
(d) the assignment of the management of the business of the company to any other 

 persons. 
(e) the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit 
 and loss sharing. 

(f) the amending of the articles of association or the memorandum. 
(g) the increase or decrease of the company's capital, or the sale of debenture.  

(h) the merger or liquidation of the company. 
 
SECTION 41.     Voting  shall be made openly unless at least five subscribers request a secret 

vote and the meeting resolves accordingly.  The method for the secret vote shall be as 
specified by the chairman of the meeting. 

  
SECTION 42.     A shareholder with conflict of  interest in any agenda has no right to vote in 
the agenda.  The chairman could request the mentioned shareholder to temporarily abstain the 

meeting. 
 

SECTION 43.       The general meeting of the shareholders should consider and resolve on 
the following matters: 

(1) the Directors previous-year performance report. 

(2) the approval of the balance sheet.  
(3) the allocation of profit. 

(4) the selection of the director. 
(5) the selection of auditor and auditing fee. 
(6) Other matter. 



ANNEX 6

Attend the meeting

Chairman commences the meeting

Chairman proposes the meeting to consider 

issues according to agenda

Shareholder ticks the voting card

Company staff collects voting card 

and concludes the result

Chairman concludes the resulution

Show himself / herself  to 

concerned Staff

Show himself / herself  to 

concerned Staff

Show Identification card Show Proxy form

Sign in the register book

Receive voting cards

Procedure to attend the General Meeting of Shareholders No.70

Namseng Insurance PLC.

Shareholders

Shareholder Proxy

Check Proxy form
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Documents of evidences to identity the rights to attend the Annual 

General Shareholders’ Meeting No. 70 on 31 March 2017 at 3.00 p.m. 

 

For an Ordinary Person 

 
1. A Thai Nationality 

1.1   The identification card of the shareholder (issued by governmental 

 authorities.) 

1.2   In case of granting of proxy, copy of identification card of the shareholder. 

 

2.  A Non- Thai Nationality 

2.1  The passport or personal alien document of the shareholder. 

2.2 In case of granting of proxy, a copy of the passport or personal alien    

 document of the shareholder. 

 

For a Juristic Person 

1.    A Juristic Person registered in Thailand 

1.1   Affidavit issued by Department of Commercial Registration within 6 months. 

1.2     Copy of identification card or passport or personal alien document of the  

   authorized director(s) who sign(s) in the proxy form. 

2.  A Juristic Person registered outside Thailand 

      2.1 Affidavit or by-law document proving that the proxy is authorized by the  

   shareholder. 

 2.2 Copy of passport of the authorized director(s) who sign(s) in the proxy form. 

 

Copies of the aforesaid documents are required to be certified as true copies. In case of any 

documents or evidences executed outside of Thailand, the documents or evidences are 

required to be verified by a Notary Public, or Thai Consulate. 

ANNEX 7 



Qualifications of Independent Director of Nam Seng Insurance Plc. 

 
The qualifications of “Independent Director” have been in line with the notification of the 

Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission as follows: 

 

(1) An independent director and related persons must hold not more than 1.0 

percent of the company’s shares with voting rights, or those of any affiliated or associated 

company. 

(2) An independent director must not take part in the management, or be staff or 

consultant who receives regular salary from the company, or subsidiary or associated 

company, unless he or she has stopped doing so for at least 2 years. 

(3) An independent director must not be a close relative of any member of the 

management, the main shareholder, or one who controls the company, or one who will be 

nominated as management or one who controls the company. 

(4) An independent director must have no business relation with the company or 

any subsidiary or associated company which will prevent him or her from giving 

independent opinion.  An independent director must not be main shareholder, or any 

director who is not independent director or the management of connected persons who 

have had business relation with the company or subsidiary or associated company, unless 

he or she has resigned from the mentioned positions for at least 2 years. 

(5) An independent director must not be the auditor of the company, subsidiary, 

associated company or connected persons.  Moreover an independent director must not be 

the main shareholders, or any director who is not the independent director of the auditing 

office of the auditors of the company or affiliate or associated company, unless he or she 

have resigned from the mentioned position at least for 2 years. 

(6) An independent director must not be professional adviser, including legal or 

financial one who receive service fee of more than 2,000,000 baht per year form the 

company or subsidiary or associated company, unless he or she has resigned from the 

mentioned positions for at least 2 years. 

(7) An independent director must not be a representative of any director or main 

shareholder of the company or any shareholder who is related to the main shareholder. 

(8) An independent director must not do any business which compete with the 

company or any subsidiary.  Independent director must not be any director who the 

management or staff or consultant receiving regular salary or holding ordinary shares of 

more than 1% of the company competing with the company. 

(9)  An independent director can independently function his or her duty. 

ANNEX 8 



 
 

Independent Director which  would be authorized as proxy in the AGM No.70 
 

 Nam Seng  Insurance Plc. will hold the AGM  No.70 on 31 March 2017 at Nam 

Seng Insurance Building 767 Krungthep-Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok 10800. We 

advise shareholders who can’t attend the meeting to appoint one of independent directors 

comprising Mr.Sant  Chotipruk, Mr.Napadol  Putarungsi or Mr.Sombat Puthavolvong to 

attend and vote in the meeting on behalf of the shareholders. 

 

 The independent director has no special benefit when voting in the meeting.         

His qualification is shown in the attachment. 
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Independent Director which would be authorized as proxy in the AGM No. 70. 
 

 
 

 
 

1. Name Mr. Sant    Chotipruk 

2. Age 

 

82  years 

3. Nationality 

 

Thai 

4. Education - Bachelor’s Degree in Commerce, Thammasat University 

 

5. Existing Position - Chairman , Nam Seng Insurance PLC.  

 

6. Experience - Chairman of Audit Committee , Nam Seng Insurance PLC.  

- Director, Nam Seng Insurance PLC. 

- Director of  The Remuneration Committee,           

   Nam Seng Insurance PLC. 

- - Director, IFCT Finance and Securities Public  

   Company Limited 
-  Director, Capital Market Development Fund  

   Foundation (CDF) 
-  Executive Vice President, Industrial Finance    

   Corporation of Thailand 
-  Managing Director, IFCT Finance and Securities   

   Company Limited 
 

 

 

7. Position in the other listed 

company 

 

- None 

8. Position in the competing 

company 

 

- None 

9. Number of years in which he is 

Director in the Company 

 

- From 1996 to Present, totaling 20 years. 

10. Company shareholding 

 

11. Interest in the AGM agenda  

- None 

 

- None 

 

 

 



Independent Director which would be authorized as proxy in the AGM No. 70. 
 

 
1. Name 

 

Mr. Napadol      Putarungsi 

  

2. Age 58  years                                                                                                                                                                    

  

3. Nationality Thai 

  

4. Education - Master’s Degree in Engineering (Electrical), 

   Lamar University, USA. 

  

5. Existing Position - Director, Nam Seng Insurance Plc.  

- Chairman of Selection and Remuneration Committee, 

   Nam Seng Insurance Plc. 

- Member of Audit Committee, Nam Seng Insurance Plc.  

  

6. Experience - Director, Nam Seng Insurance Plc. 

 - Chairman of Selection and Remuneration Committee, 

   Nam Seng Insurance Plc. 

- Member of Audit Committee, Nam Seng Insurance Plc. 

- Manager of Electrical & Mechanical Engineering 

   Division, EPSILON CO.,LTD.  

  

7. Position in the other listed 

company 

 

- None 

  

8. Position in the competing 

company 

 

- None 

  

9. Number of years in which he is 

Director in the Company 

 

- From 2001 to present,  totaling 15 years. 

  

10. Company shareholding - None 

  

11. Interest in the AGM agenda - None 

 

 

 

 

 

 

 

 



Independent Director which would be authorized as proxy in the AGM No. 70. 
 

 
1. Name Mr. Sombat  Puthavolvong 

  

2. Age 59  years 

  

3. Nationality Thai 

  

4. Education - Faculty of Business Administration  

Ramkhamhaeng University 

  

5. Existing Position - Director, Nam Seng Insurance Plc. 

 - - Committee Member of Selection and Remuneration, 

-   Director, Nam Seng Insurance Plc. 

  

6. Experience - Director, Nam Seng Insurance Plc. 

 - Managing Director, Ruam sombat charoen Co.,Ltd. 

  

  

  

7. Position in the other listed 

company 

 

- None 

  

8. Position in the competing 

company 

 

- None 

  

9. Number of years in which he is 

Director in the Company 

 

- From 2012 to present, totaling 4 years. 

  

10. Company shareholding 

 

 

11. Interest in the AGM agenda 

- None 

 

 

- None 

 



 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 

                เขียนที่………....……………............……………………. 
         Made at 
      วนัที่……......………..เดือน………………………...พ.ศ……………………….. 
      Date                   Month            Year 
 

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

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

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

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

       (1)  ………………………………..........…………..………...…………อายุ……………..ปี         อยู่บา้นเลขที.่..................................... 
                                                                                                                        Age                    Years     Residing at No.  

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

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

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet             
จงัหวดั………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………………… 
Province                                                           Postal Code                                          
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที่ 70 ในวนัที่ 
31 มีนาคม 2560  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกนัภยั เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ดว้ย 
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 
 

ANNEX 10 



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

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

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

หมายเหตุ       ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก       
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 2 ของจ านวน 2 หน้า 
                         Page 2 of 2 Pages 



                                                                                                                                      1 

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 
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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)  



 

ANNEX 11 


