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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

---------------------------เขียนที่/Written at
.
วันที่/ Date
เดือน/ Month
พ.ศ/Year…………….
(1) ข้าพเจ้า / I/ We
สัญชาติ/Nationality
.
อยู่บ้านเลขที่/ Residing at
ถนน/ Road
ตาบล/แขวง/ Sub-district
.
อาเภอ/เขต/ District
จังหวัด/ Province
ไปรษณีย/์ Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Setakij Insurance Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
Holding a total amount of
share(s) and have a right to vote equal to
vote(s) as follows:
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share(s)
share(s) have a right to vote equal to
vote(s)
หุน้ บุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share(s)
share(s) have a right to vote equal to
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

โปรดกาเครือ่ งหมายหน้าชือ่ ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/ Please select only one proxy

(3.1) (นาย/นาง/นางสาว)
(Mr./Mrs./Miss)
อยู่บ้านเลขที่
Residing at
อาเภอ/เขต
Auphur/Khet

ซอย
Soi

ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี
Age
Year,
ตาบล/แขวง…………………………………
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์…………………………………
Postal Code

(3.2) นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
กรรมการอิสระ
อายุ 65 ปี
อยูบ่ ้านเลขที่ 33/11 หมู่ที่ 3 แขวงบางตลาด เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Mr.YONGVUT SAOVAPRUK
Independent Director Age 65 Years
Reside at No. 33/11 Village No. 3, Bang Talat Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120
(3.3) นาย อธิพัฒน์ คันธอุลิส
กรรมการอิสระ
อายุ 65 ปี
อยูบ่ ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ซอยเพชรเกษม 31/2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
Mr. ATHIPAT CANTAULIS
Independent Director Age 65 Years
Reside at No. 2 Village No. 8, Soi Petchkasem 31/2, Bang Wa, Phasicharoen, Bangkok 10160
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้ น ประจาปี 2563 ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 24 กั น ยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษั ท ไทยเศรษฐกิ จประกั น ภั ย จากั ด (มหาชน) 160
อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General
Meeting on Thursday, 24 September 2020 at 14.00 hrs. at Thai Setakij Insurance Public Company Limited 160 TSI
Building, North Sathorn Road, Silom, Bang rak, Bangkok 10500, Thailand or such other date, time and place should
the meeting be postponed.

ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(........................................................................)
ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(........................................................................)
ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(........................................................................)
ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(........................................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may
not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
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