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ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 

1. ชื่อ 
นายนภดล  พุฒรงัษ ี                                           
 

2. อาย ุ  63 ปี 

 
3. สญัชาต ิ ไทย 

 
4. วุฒกิารศกึษา 
  

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

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

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 

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

 

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

 
8. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นที่เป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไม่ม ี

 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นที่ไม่ใช่
บรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไม่ม ี

 

10. ต าแหน่งในกจิการที่แขง่ขนักบักจิการ  
ของบรษิทั หรอืกจิการที่มธีุรกจิเกี่ยวเน่ือง 
กบับรษิทัอยา่งมนียัส าคญั 
 

- ไม่ม ี

 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) ตัง้แต่ปี 2544 – ปัจจุบนั  
  รวมเป็นเวลา 20 ปี 

12. การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีที่ผา่นมา 
 

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

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ  
 

- ไม่ม ี
 

14. ประเภทของกรรมการที่เสนอใหแ้ต่งตัง้ 
 

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

  รอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ 
  ทัง้ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงานของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ นอกจากน้ี 

  ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ ในลกัษณะที่อาจเป็นการ 
  ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ ฯลฯ 

15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา 
 

16. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

- สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

- จ านวน 20 ปี ตัง้แต่ปี 2544 ถงึปัจจุบนั หากรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 
  อกี 3 ปี จะรวมเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 23 ปี 
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ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 

 
1. ชือ่ นายมาว อ่อง ทุน                        

2. อาย ุ  61 ปี             
 

3. สญัชาต ิ ไทย 

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

 
5. ต าแหน่งทีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ 
 

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

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

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

8. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ 

ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 

- กรรมการ บรษิทั ดราโก้ พซีบี ีจ ากดั (มหาชน) 
 
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ 

ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ Myanmar Investments International PLC 

- กรรมการ Thai Strategic Capital Management Co.,Ltd. 
  

10. ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักบักจิการ  
ของบรษิทั หรอืกจิการทีม่ธีุรกจิเกีย่วเน่ือง 
กบับรษิทัอย่างมนีัยส าคญั 

 

- ไม่ม ี

 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 

 

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

- ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ตัง้แต่ปี 2559 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 6 ปี 

 
12. การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีทีผ่่านมา 
 

- เขา้ร่วมประชุมกรรมการบรษิทัจ านวน 11 ครัง้ จากการประชุมทัง้หมด 12 ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมกรรมการก ากบัดแูลกจิการ จ านวน 5 ครัง้ จากการประชุมทัง้หมด 5 ครัง้ 
 

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ  - ไม่ม ี

 
14. ประเภทของกรรมการทีเ่สนอใหแ้ต่งตัง้ 
 

 
- กรรมการอสิระ ตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คอื ถอืหุน้ไม่เกนิ 

  รอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ 

  ทัง้ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงานของบรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ นอกจากนี้ 
  ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ และบรษิทัใหญ่ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการ 

  ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ ฯลฯ 
 
15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา 
 
16. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

 
- สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

- จ านวน 6 ปี ตัง้แต่ปี 2559 ถงึปัจจุบนั หากรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 
  อกี 3 ปี จะรวมเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 9 ปี 

 
 



 
ประวติับคุคลท่ีได้รบัการเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนผู้ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 

1. ชือ่ นายไพรชั  เจรญิชยัพงศ์ 
 

2. อายุ  

 
64  ปี 

 
3. สญัชาต ิ

 
ไทย 

 
4. วุฒกิารศกึษา  - Master of Management, มหาวทิยาลยัมหดิล 

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

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั  
  (มหาชน) 

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

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

 
8. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ 

ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 

- ไม่ม ี

 
 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ 

ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จ ากดั 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จ ากดั 

 
10. ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักับกจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการทีม่ธีุรกจิเกีย่วเน่ือง   
กบับรษิทัอย่างมนีัยส าคญั 

 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จ ากดั 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จ ากดั 

 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 

 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2526 - ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 38 ปี 

  หากรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจนครบวาระอกี 3 ปี จะรวมเป็นระยะเวลา 
  ทัง้สิน้ 41 ปี 

 

12. การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีทีผ่่านมา 
 

- เขา้ร่วมประชุมกรรมการบรษิทัจ านวน 12 ครัง้ จากการประชุมทัง้หมด 12 ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 4 ครัง้  
  จากการประชุมทัง้หมด 4 ครัง้  
 

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ  
 

- จ านวน 37,500 คดิเป็น 0.27%  ของจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 

 
14. ประเภทของกรรมการทีเ่สนอใหแ้ต่งตัง้ 
 

- กรรมการ  
 

15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
 
 
 



 

ประวตัิบุคคลที่ไดร้บัการเสนอใหด้  ารงต  าแหน่งกรรมการแทนผูท่ี้ครบก าหนดออกตามวาระ 

 

 

1. ชือ่ นายวชิติ  เจรญิชยัพงศ์                                          
 

2. อาย ุ  

 
59  ปี 

 
3. สญัชาต ิ

 
ไทย 

 
4. วุฒกิารศกึษา  - ปรญิญาโท พฒันาบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (พฒันาการเศรษฐกจิ) 

   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 
5. ต าแหน่งทีด่ ารงอยู่ในขณะนี้ - กรรมการผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการ และรกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายจดัการส านักงาน 

   บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

6. การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

-  รบัการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แลว้ 

7. ประสบการณ์ท างาน - กรรมการผูช่้วยกรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บรษิทั ทรอปิคอลทมิเบอร ์จ ากดั 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.บ.ี จ ากดั 

- กรรมการ บรษิทั เอน็.เอส.อลัลายแอนซ ์จ ากดั 

 
8. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารใน
บรษิทัอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 

 

 

9. การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารใน
บรษิทัอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

 

- กรรมการ บรษิทั ทรอปิคอลทมิเบอร ์จ ากดั 

 
 

10. ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการทีม่ธีุรกจิเกีย่วเน่ือง  กบั
บรษิทัอย่างมนีัยส าคญั 

 

- ไม่ม ี

 

11. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 

 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2559 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 6 ปี  
   หากรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งจนครบวาระอกี 3 ปี จะรวมเป็นระยะเวลา 
   ทัง้สิน้ 8 ปี 

 
12. การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีทีผ่่านมา 
 

- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 12 ครัง้ จากการประชุมทัง้หมด  
  12 ครัง้ 
 

13. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ  
 

- ไม่ม ี

14. ประเภทของกรรมการทีเ่สนอใหแ้ต่งตัง้ 
 

- กรรมการ  
 

15. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

- ไม่มี 



ประวตัแิละประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั 

   
1.  ช่ือ    นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ 
 

    วฒิุการศึกษา   - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4812 
 

    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  
      ตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา  28 ปี 
    - เป็นผูส้อบบญัชี บมจ.น าสินประกนัภยั  4 ปี 
 

 
2.  ช่ือ    นางสาวสมใจ  คุณปสุต 
 

    วฒิุการศึกษา   - ปริญญาตรีบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ปริญญาโทบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 
 

    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
      ตั้งแต่ปี 2535 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 29 ปี 
    - เป็นผูส้อบบญัชี บมจ.น าสินประกนัภยั  9 ปี 
      
 

3.  ช่ือ    นางสาวรัชดา  ยงสวสัด์ิวาณิชย ์
 

    วฒิุการศึกษา   - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  
- ปริญญาโทการเงิน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951 

 

    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
      ตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 30 ปี 
    - เป็นผูส้อบบญัชี บมจ.น าสินประกนัภยั 9 ปี 

 
4.  ช่ือ    นางสาวอศิราภรณ์  วิสุทธิญาณ 
 

    วฒิุการศึกษา   - บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
    - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480 
 

    ประสบการณ์ท างาน  - บริษทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
   ตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 28 ปี 

    - เป็นผูส้อบบญัชี บมจ.น าสินประกนัภยั  3 ปี  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต าบล/แขวง…………………………………………อ าเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet             
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………… 
Province                                                           Postal Code                                          
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 75 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565  เวลา 15.00 น.  ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกนัภัย เลขท่ี 767 ถนน
กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.75, which will be held on 
31 March 2022  at 3.00 p.m. through electronic means by broadcasting live from the conference room on the 6th  Nam Seng Insurance Building, 767 
Krungthep–Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok  or on any date and at any postponement thereof.  
 
 
 
  

หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 
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 กจิการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any business carried on by the proxy in the said meeting, shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 
 
 
 

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

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

หมายเหต ุ      ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ    
                        แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
  

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

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

 

                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/Khet                                                                  Province              Postcode 
 

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

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

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

  (ก)    ช่ือ......................................................................................................................................................อายุ............................ปี 
        (a)    Name……………………………………………………………………………………………….Age…………….....Years 

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

   

   (ข) หรือกรรมการอิสระตามรายช่ือ ดงัน้ี 
                       (b)   or the following Independent Director   
                                     1)   ช่ือ                    นายยงยุทธ   ผูสั้นติ                    กรรมการอิสระ                                         อายุ          68           ปี 
                           1)   Name               Mr. Yongyuth   Phusanti            Independent Director                                 Age         68         Years 
                                                  อยู่บา้นเลขที่       1021/2       ซอย            -                ถนน     สมเด็จพระเจา้ตากสิน     ต าบล/แขวง     ดาวคะนอง        
        Residing at No.    1021/2      Soi             -                Road     Somdetphrachaotaksin    Sub district    Downkanong          
                                                  อ าเภอ/เขต                  ธนบุรี                    จงัหวดั                    กรุงเทพฯ                      รหัสไปรษณีย ์        10600              
                District                      Thonburi                Province                 Bangkok                       Postal Code          10600          
 

  2)   ช่ือ                  นายสมบตัิ  พูถาวรวงศ ์                    กรรมการอิสระ                                      อายุ          64           ปี 
         2)   Name             Mr. Sombat  Puthavolvong           Independent Director                                  Age          64        Years 
 อยู่บา้นเลขที ่         575           ซอย      ประชาราษฎร์ 17    ถนน      ประชาราษฎร์ 1         ต าบล/แขวง      บางซ่ือ         
 Residing at No.      575           Soi         Pracharat 17          Road           Pracharat 1           Sub district      Bangsue      
 อ าเภอ/เขต         บางซ่ือ             จงัหวดั              กรุงเทพฯ                  รหัสไปรษรีย ์          10800               
 District             Bangsue           Province           Bangkok                   Postal Code              10800          
       
     3)   ช่ือ              นางพรพรรณ  ตนัอริยกุล                กรรมการอิสระ                                         อายุ          61           ปี 
          3)   Name         Mrs. Pornpun  Tanariyakul          Independent Director                                    Age          61       Years 
 อยู่บา้นเลขที ่      294/1         ซอย                   -                 ถนน      พญาไท             ต าบล/แขวง        ถนนเพชรบรีุ          
 Residing at No.   294/1        Soi                    -                 Road       Phayathai         Sub district        Phetchaburi Road        
 อ าเภอ/เขต         ราชเทวี              จงัหวดั              กรุงเทพฯ                  รหัสไปรษรีย ์          10400               
 District           Ratchathewi         Province           Bangkok                    Postal Code            10400          
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครั้ งที่ 75 ในวนัที่ 31 มีนาคม 
2565  เวลา 15.00 น.  ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกันภยั เลขที่ 767 ถนน
กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.75, wh ich will be held on 
31 March 2022  at 3.00 p.m. through electronic means by broadcasting live from the conference room on the 6 th  Nam Seng Insurance Building, 767 
Krungthep–Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok  or on any date and at any postponement thereof. 
 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้ งน้ี ดงัน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting  as follows: 

   วาระที่ 1  เร่ือง    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครั้ งที่ 74 
           Agenda 1     To approve the minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders No.74. 
    (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
          (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
          Approve                 Disapprove                    Abstain 
 
   วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 
      Agenda 2     To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2021. 
        

  วาระที่ 3  เร่ือง      พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
          Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for 2021. 
         (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

  วาระที่ 4  เร่ือง    พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
          Agenda 4     To approve the payment of dividend for 2021. 
         (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

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

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

   เหน็ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง    

                          Approve                       Disapprove                    Abstain 

 

ช่ือกรรมการ นายมาว อ่อง ทนุ  
   Name of Director Mr. Maung Aung Htun 

   เหน็ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง    

                          Approve                       Disapprove                    Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ นายไพรัช  เจริญชยัพงศ ์   
   Name of Director Mr. Pairach Charoenchaipong 

   เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain    
 

ช่ือกรรมการ นายวิชิต  เจริญชยัพงศ ์
   Name of Director Mr. Vichit  Jaroenchaipong 
     เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain    
 

                    วาระที่ 6  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัเงนิบ าเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ รวมถึงเบี้ยประชุมกรรมการชุดยอ่ย 
       ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
           Agenda 6  To consider and set the Directors' remuneration and allowance, including the meeting allowance for sub-committees. 
     (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
          (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

        วาระที่ 7  เร่ือง    พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชี 
          Agenda 7     To consider and appoint the auditor for 2022 and  set his or her remuneration. 
        (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:     
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
  

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

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้อืหุ้น 
        Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our vo ting. 
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 (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                           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. 
 

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

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

 

 

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

หมายเหต ุ 1.  ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก           
     จ านวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ       
                       หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 

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

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

 

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

  ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  ครั้ งที่  75   ในวนัที่  31 มีนาคม 2565  เวลา  15.00  น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 6  อาคารน าสินประกนัภยั เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อืน่ดว้ย 

At the Annual General Meeting of Shareholders  No. 75  to be held on 31 March 2022 at 3.00  p.m.  through electronic means by  
broadcasting live from the conference room on the 6 th  Nam seng Insurace Building, 767 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok. or on 
any date and at any postponement thereof. 

…………………………… 
 

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

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

 

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

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

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

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

ถนน……………………………………….ต ำบล/แขวง…………………………………………อ ำเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet            
จงัหวดั………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………………… หรือ 
Province                                                           Postcode                                                 o r 
         (2)  ………………............………..........…………..………...…………อำยุ……………..ปี         อยู่บำ้นเลขที่..................................... 

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

                                                                                                                          Age                   Years     Residing at No.  
ถนน……………………………………….ต ำบล/แขวง…………………………………………อ ำเภอ/เขต….........………………………………….. 
Road                                                             Tambon/Khwaeng                                                     Amphur/Khet              
จงัหวดั………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………………… 
Province                                                           Postcode        
                                   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ครั้ งที่ 75 ในวนัที่ 31 มีนำคม 
2565  เวลำ 15.00 น.  ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ำยทอดสดจำกห้องประชุมชั้น 6  อำคำรน ำสินประกันภยั เลขที่ 767 ถนน
กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of  Shareholders  No.75, which will be held on 
31 March 2022  at 3.00 p.m. through electronic means by broadcasting live from the conference room on the 6 th  Nam Seng Insurance Building, 767 
Krungthep–Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok  or on any date and at any postponement thereof. 
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 (3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ งน้ี ดงัน้ี 
       I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 
                            มอบฉันทะตำมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
                 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
           มอบฉันทะบำงส่วน คือ 
                Grant partial shares of 
                      หุ้นสำมญั.....................................หุ้น         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................เสียง 
                                             ordinary share                           share (s),  having voting rights equivalent to                                 vote (s) 
     หุ้นบริุมสิทธิ................................หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................................เสียง 
           preferred share...........................share (s),  having voting rights equivalent to                                vote (s)   
                          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................เสียง 
                          Total voting rights                                                               vote (s) 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้ งน้ี ดงัน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting  as follows: 

   วาระที่ 1  เร่ือง    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครั้ งที่ 74 
           Agenda 1     To approve the minutes of the Annual General Meeting of  Shareholders No.74. 
    (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
          (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
          Approve                 Disapprove                    Abstain 
 
   วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 
      Agenda 2     To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2021. 
        

  วาระที่ 3  เร่ือง      พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
          Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for 2021. 
         (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

  วาระที่ 4  เร่ือง    พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
          Agenda 4     To approve the payment of dividend for 2021. 
         (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve                 Disapprove                    Abstain 
 

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

  (b)   The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:      
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           การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
            To elect all nominated persons as a group              Disapprove                 
           เห็นดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย           งดออกเสียง 
                 Approve                     Disapprove                    Abstain 
 

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

   เหน็ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง    

                          Approve                       Disapprove                    Abstain 

 

ช่ือกรรมการ นายมาว อ่อง ทนุ  
   Name of Director Mr. Maung Aung Htun 

   เหน็ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง    

                          Approve                       Disapprove                    Abstain 

 

   ช่ือกรรมการ นายไพรัช  เจริญชยัพงศ ์   
   Name of Director Mr. Pairach Charoenchaipong 

   เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain    
 
          ช่ือกรรมการ นายวิชิต   เจริญชยัพงศ ์   
   Name of Director Mr. Vichit  Jaroenchaipong 

   เหน็ดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                  Approve                      Disapprove                    Abstain    

 
                    วาระที่ 6  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัเงนิบ าเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ รวมถึงเบี้ยประชุมกรรมการชุดยอ่ย 
       ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
           Agenda 6  To consider and set the Directors' remuneration and allowance, including the meeting allowance for sub-committees. 
     (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
          (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                 (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:        
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
 

        วาระที่ 7  เร่ือง    พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชี 
          Agenda 7     To consider and appoint the auditor for 2022 and  set his or her remuneration. 
        (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
        (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:     
        เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
            Approve                Disapprove                    Abstain 
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         วาระที่ 8 เร่ือง    พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้มี) 
          Agenda 8     To consider other matters (if any). 
        (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
              (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
              (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:       
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
           Approve               Disapprove                      Abstain     
 

      (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้น 
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้น 
        Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our vo ting. 
 (6)  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูร้ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
                           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. 
 กิจกำรใดที่ผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, 
shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

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

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

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

                    ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                    (…………………..………………...) 
หมายเหต ุ  

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพำะกรณีที่ผูถ้ือหุ้นที่ปรำกฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น 

2. หลกัฐำนที่ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลอืกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ  

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ 
Note :  

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

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

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

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

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

 

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

 ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น  ครั้ งที่  75   ในวนัที่  31 มีนำคม 2565  เวลำ  15.00  น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
ถ่ำยทอดสดจำกห้องประชุมชั้น 6  อำคำรน ำสินประกนัภยั เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวนัเวลำ และสถำนที่อืน่ดว้ย 

At the Annual General Meeting of Shareholders  No. 75  to be held on 31 March 2022 at 3.00  p.m.  through electronic means by  
broadcasting live from the conference room on the 6 th  Nam seng Insurace Building, 767 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok. or on 
any date and at any postponement thereof. 
 

…………………………… 
 

   วำระที่......................เร่ือง...............................................................................................................................................  
             Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s) 
 

          วำระที่......................เร่ือง..................................................................................................................... ..........................  
              Agenda                    Subject   
         (ก)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
               (a)    The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
         (ข)    ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
               (b)     The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
       เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)    
    

           วำระที่......................เร่ือง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)  
              Agenda                    Election of directors (Continued)   
 

  ช่ือกรรมกำร............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  
 

  ช่ือกรรมกำร............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  
 

  ช่ือกรรมกำร............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  
 
  ช่ือกรรมกำร............................................................................................................. 
  Director's name  
        เห็นดว้ย.................เสียง     ไม่เห็นดว้ย..................เสียง    งดออกเสียง.................เสียง 
            Approve               vote(s)         Disapprove                 vote(s)       Abstain                       vote(s)  



นิยามของกรรมการอิสระ  ของ บมจ.น าสินประกนัภยั 
 

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

 
(1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั ทัง้นี้ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ
กรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืน
ประจ ำ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั หรอืผูถ้อื
หุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน้่อยกว่ำสอง
ปีก่อนทีย่ ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน  

(3) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่
เป็นบดิำมำรดำ คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจ
ควบคมุของบรษิทั หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของผูข้ออนุญำตหรอื
บรษิทัย่อย 

(4)  ไมม่หีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม  ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณ อย่ำงอสิระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะ
ดงักลำ่วมำแลว้ไมน้่อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ ื่นค ำขออนุญำตตอ่ส ำนักงำน 

 (5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของส ำนักงำนสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุขอบบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำร
มลีกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัทีย่ ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

(6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอื
ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัคำ่บรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน้่อยกว่ำ
สองปีก่อนวนัทีย่ ื่นค ำขออนุญำตตอ่ส ำนักงำน 

(7) ไมเ่ป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้มำเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูม้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ 
หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น  

(9)  ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
 

ประวติักรรมการอิสระท่ีได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุม 

 

 

1. ชือ่ นายยงยุทธ   ผูส้นัต ิ
                                                                            

2. อายุ  
 

68  ปี 
 

3. สญัชาต ิ
 

ไทย 
 

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

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

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

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไมม่ ี
 
 

8. ต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนักบักจิการ   
ของบรษิทั หรอืกจิการทีม่ธีุรกจิเกีย่วเนื่อง  
กบับรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

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

9. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตัง้แต่ปี 2534 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 30 ปี 

10. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 
 

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

11. การมสี่วนไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
 
 

- ไมม่ ี



ประวติักรรมการอิสระท่ีได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุม 

1. ชือ่ นายสมบตั ิ พูถาวรวงศ ์                                                

2. อายุ  
 

64  ปี 
 

3. สญัชาต ิ
 

ไทย 
 

4. วฒุกิารศกึษา  - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ (บรหิารการเงนิการธนาคาร)  
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

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

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

7. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั  
อื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไมม่ ี
 
 

8. ต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนักบักจิการของ
บรษิทั หรอืกจิการทีม่ธีุรกจิเกีย่วเนื่องกบั
บรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 

- ไมม่ ี

9. ประวตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบรษิทัฯ 
 

- ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ตัง้แต่ปี 2555 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลำ 9 ปี 

10. การถอืหุน้ในบรษิทัฯ                             - ไมม่ ี
 
11. การมสี่วนไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอ                - ไมม่ ี
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
 
 
 

 

 



 

ประวติักรรมการอิสระท่ีได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุม 

 

 
 

1. ชือ่ นำงพรพรรณ  ตนัอรยิกลุ 
 

2. อำยุ  61 ปี 
 

3. สญัชำต ิ ไทย 
 

4. วฒุกิำรศกึษำ  - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 

5. ต ำแหน่งทีด่ ำรงอยู่ในขณะนี้ 
 

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

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

7. กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่น   
ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร บรษิทั เอเชยี โฮเตล็ จ ำกดั (มหำชน) 
 

8. กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่น 
ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
 

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

9. ประวตักิำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บรษิทัฯ 
 

- ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ตัง้แต่ปี 2557 – ปัจจุบนั รวมเป็นเวลำ 7 ปี 

10. กำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 
11. การมสี่วนไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการ   
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

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



   

1 
 

ข้อปฎิบติัส ำหรบักำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท 
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วม
ประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม  

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวธิีดังต่อไปน้ี 

• แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล (E-mail) และ/หรือ ไปรษณีย ์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีกำรส่งข้อมูลทำง  

E-mail และ/หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยขอให้
ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคลธรรมดา 

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร

ประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้
ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย 

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทน ผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว
ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือ
ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัว
ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือ
ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

• กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Meeting) 

o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม        
ผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 9 
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o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา
บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
 

• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม        
ผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา
บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณี
เป็นนิติบุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ  1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

• ทางอีเมล (E-mail) : cs@namsengins.co.th 
• ทางไปรษณีย์       : เลขานุการบริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

                   เลขที่ 767 อาคารนำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 
                   แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 28 มีนำคม 2565 (วนัท่ีบริษัทได้รบัเอกสำร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
 วันที่ 25 มีนาคม 2565 

 

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะ
ได้รับอีเมล (E-mail) จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซ่ึงจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้า
ใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยัง
ไม่ได้รับอีเมล (E-mail) ดังกล่าวภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์  / โน้ตบุ๊ก 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 
4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซ่ึงสามารถ download ได้ดังน้ี 

mailto:cs@namsengins.co.th
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ระบบ iOS ระบบ Android 
  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.z
oom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเม่ือถึง
เวลาประชุมเท่าน้ัน  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง
เป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ในอีเมล (E-mail) ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

*** กำรประชุม E-AGM น้ีจะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์เท่ำนัน้ และจะไม่มีกำรจดัสถำนท่ีกำรประชุมใน
รปูแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำท่ีบริษทั*** 

กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่าน

อื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมกำรอิสระ กรุณำส่งหนังสือมอบ
ฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 6 “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.”) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง
ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ โดยจัดส่งมาให้บริษัทผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

• ทางอีเมล (E-mail) : cs@namsengins.co.th 
• ทางไปรษณีย์       : เลขานุการบริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

                   เลขที่ 767 อาคารนำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 
                   แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 28 มีนำคม 2565 (วนัท่ีบริษัทได้รบัเอกสำร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
 วันที่ 25 มีนาคม 2565 

 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาใน
หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียง
อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ันไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
mailto:cs@namsengins.co.th


   

4 
 

กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกและ        

ดแูลหุ้น  

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปน้ี  
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้ 
     มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย    
     ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของ 
     นิติบุคคล (ถ้ามี) 
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 
     ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
6. จัดส่งมาให้บริษัทผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

• ทางอีเมล (E-mail) : cs@namsengins.co.th 
• ทางไปรษณีย์       : เลขานุการบริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

                   เลขที่ 767 อาคารนำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 
                   แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 28 มีนำคม 2565 (วนัท่ีบริษัทได้รบัเอกสำร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
 วันที่ 25 มีนาคม 2565 
 
 

กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเก่ียวข้องกบัธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษทั หรือเก่ียวข้องกบัวำระ

ใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปน้ี 

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้ำให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยจัดส่งมาให้บริษัทผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

• ทางอีเมล (E-mail) : cs@namsengins.co.th 
• ทางไปรษณีย์       : เลขานุการบริษัท บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

                   เลขที่ 767 อาคารนำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 
                   แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 28 มีนำคม 2565 (วนัท่ีบริษัทได้รบัเอกสำร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
 วันที่ 25 มีนาคม 2565 

 

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ
ชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ
หรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังน้ี 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

mailto:cs@namsengins.co.th
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• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของ
ตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจาก
ที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยัง
อีเมล (E-mail) ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเก่ียวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 

1. เรื ่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ
เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน
ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้
ในอีเมล (E-mail) ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 



 

 

 

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 ผู้ถือหุ้น 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
1. ระบุอีเมลและหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดใ้หช้ดัเจน 
2. แนบส าเนาบตัรประชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
 

 
ส่งเอกสารตวัจริงมาทีบ่ริษทั : 
เลขานุการบริษทั  
บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800 
(ภายในวนัที่ 28 มีนาคม 2565) (เอกสารถึงบริษทั) 
ควรส่งไปรษณียไ์มช่า้กว่า 25 มีนาคม 2565 

 ผู้ถือหุ้น 
เขา้ร่วมประชุมแบบมอบฉันทะ 

กรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและเอกสารมอบฉันทะ 

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ระบุขอ้มูลผูท้ี่รับ
มอบฉันทะที่จะเขา้ร่วมประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น 

2. กรอกแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถูกตอ้งครบถว้นพร้อมลง
ลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 
3. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ให้เลอืกกรรมการ

อิสระที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

4.นิติบุคคล แนบเอกสารมอบฉันทะ ดงัน้ี 

    - ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั 

    - ส าเนาบตัรประชาชนกรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษทั  
พร้อมรับรองส าเนา 
    - ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบฉันทะ  

พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

5.บุคคลธรรมดา แนบเอกสารมอบฉันทะ ดงัน้ี 

    - ส าเนาบตัรประชาชนผูม้อบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนา 
    - ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนา 

 

 

 

ส่งขอ้มลูมาที ่

( E-mail : cs@namsengins.co.th ) 
( ภายใน 17.00 น. วนัที่ 28 มีนาคม 2565) 

ตรวจสอบขอ้มูล 

ระบบจะจดัส่ง E-mail และคูม่ือการใชง้าน 
ส าหรับการเขา้ร่วมประชมุ  

(ภายในวนัที่ 29 มีนาคม 2565) 

หากไม่ไดรั้บ E-mail ภายในวนัที่ 29 มีนาคม 2565 
หรือสูญหาย กรุณาติดต่อบริษทัทนัท ี

(กรุณาตรวจสอบ Junk E-mail) 

 

กรณีประสบปัญหา กอ่น หรือ หลงั การประชุม 

**กรุณาติดต่อ บริษทั โอเจ อินเตอร์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั** 
โทร 099-220-5684 / 097-237-0094 / 097-087-2591 

ช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า 
1. E-mail : cs@namsengins.co.th 
2. ทางไปรษณีย ์: เลขานุการบริษทั  
บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ  
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

วิธีการลงคะแนนเสียงและการถามค าถามระหว่างการประชุม 

1.เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ สามารถคลิกท่ี “ลงคะแนนเสียง” ในแต่ละวาระไดโ้ดย 

เลือกเสียงท่ีตอ้งโหวตจากนั้นกดส่ง (กรณีไม่ท าการโหวตระบบจะเทไปทางเห็นดว้ย) 

2. หากตอ้งการถามค าถามให้ไปท่ีหนา้ Zoom และกด Chat พิมพค์  าถามของท่านส่งมา 

  วิธีการใช้งานระบบ E-AGM 

  โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม  

  ท่ีจดัส่งให้ทาง E-mail  หากมีขอ้สงสัยเกี่ยวกบั 

  การใชง้าน ให้ติดต่อ บจก. โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

mailto:cs@namsengins.co.th
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เขียนท่ี..............................................................................  

วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ.......................  
 

ขา้พเจา้..........................................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง..................................................... 

สัญชาติ...............................บา้นเลขท่ี..............................ถนน.............................................ต าบล/แขวง........................................... 

อ าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั........................................................รหัสไปรษณีย.์....................................... 

อีเมล.................................................................................โทรศพัท์มือถือ......................... .................................................................  

(กรุณาใส่เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได ้เพ่ือให้บริษทัฯ ติดต่อท่านในกรณีอีเมลไม่ถูกตอ้ง) 
 

เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..............................................................หุ้น 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าจะเขา้ร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 75 ซ่ึงจะจดัขึ้นในรูปแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

(E-AGM) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดย 
 

  เขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง 

       และขอให้บริษทัฯ ส่งลิงก ์(Link) เพ่ือเขา้ร่วมประชุมมาท่ีอีเมล................................................................................................ .. 
 

  มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว............................................................................................. ..................เขา้ร่วมประชุมแทน 

       และขอให้บริษทัฯ ส่งลิงค ์(Link) เพ่ือเขา้ร่วมประชุมมาท่ีอีเมล................................................................................................ .. 

       เบอร์โทรศพัท ์(มือถือ).................................................................... 
  

                                                                         ลงช่ือ..................................................................................ผูถ้ือหุน้  
           (...................................................................................) 
 

ลงช่ือ.............................................................. .................ผูร้ับมอบฉันทะ 
                   (........................................................ .........................) 
 

หมายเหตุ : 
1. กรุณาส่ง “ใบตอบรับเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกขอ้มูลครบถว้น พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตน  (ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9)   
 โดยจดัส่งมาให้บริษทัผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

• ทางอีเมล (E-mail)  :  cs@namsengins.co.th 
• ทางไปรษณีย ์       :  เลขานุการบริษทั บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
                   เลขที่ 767 อาคารน าสินประกนัภยั ถ.กรุงเทพ-นนทบรีุ 
                  แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2565 (วนัที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณียไ์ม่ชา้กว่า วนัที่ 25 มนีาคม 2565 

2. เม่ือไดร้ับการยนืยนืตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอีเมลที่ท่านไดร้ะบุ 
3. ในวนัประชุมผูถ้ือหุ้นจะตอ้งเตรียมเลขบญัชีผูถ้ือหุ้น และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม 

 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 


