หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B)
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
20 บาท

---------------------------เขียนที่/Written at
วันที่/ Date
เดือน/ Month

.

พ.ศ/Year

.

(1) ข้ำพเจ้ำ / I/ We
สัญชำติ/Nationality
.
อยู่บ้ำนเลขที่/ Residing at
ถนน/ Road
ตำบล/แขวง/ Sub-district
อำเภอ/เขต/ District
จังหวัด/ Province
ไปรษณีย/์ Postal Code
.
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหำชน)
Being a shareholder of Thai Setakij Insurance Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสียง ดังนี้
Holding a total amount of
share(s) and have a right to vote equal to
vote(s) as follows:
หุ้นสำมัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสียง
ordinary share(s)
share(s) have a right to vote equal to
vote(s)
หุน้ บุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ
เสียง
preference share(s)
share(s) have a right to vote equal to
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

โปรดกำเครือ่ งหมำยหน้ำชือ่ ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/ Please select only one proxy

(3.1) (นำย/นำง/นำงสำว)
(Mr./Mrs./Miss)
อยู่บ้ำนเลขที่
Residing at
อำเภอ/เขต
Auphur/Khet

ซอย
Soi

ถนน
Road
จังหวัด
Province

อำยุ
ปี
Age
Year,
ตำบล/แขวง…………………………………
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์…………………………………
Postal Code

(3.2) นำย ยงวุฒิ เสำวพฤกษ์
กรรมกำรอิสระ
อำยุ 65 ปี
อยูบ่ ้ำนเลขที่ 33/11 หมู่ที่ 3 แขวงบำงตลำด เขตปำกเกร็ด 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) นำย อธิพัฒน์ คันธอุลิส
กรรมกำรอิสระ
อำยุ 65 ปี
อยูบ่ ้ำนเลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ซอยเพชรเกษม 31/2 แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 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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คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 24 กั น ยำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ บริ ษั ท ไทยเศรษฐกิ จ ประกั น ภั ย จ ำกั ด (มหำชน) 160
อำคำรไทยเศรษฐกิจ ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำและสถำนที่อื่นด้วย
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 1 4 .0 0 hrs. at Thai Setakij Insurance Public Company Limited 1 6 0 TSI
Building, North Sathorn Road, Silom, Bang rak, Bangkok 10500, Thailand or such other date, time and place should the
meeting be postponed.
(4) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
Agenda 1 To consider and approve the minutes of Annual General Meeting 2020
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 2 เพือ่ พิจำรณำเสนอให้กรรมกำรบริษทั จำนวน 3 ท่ำน พ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั
Agenda 2 To consider and approve the 3 directors to vacate their positions.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

ยกเลิกกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน
เห็นด้วย
Approve

2.1 นำย เปำโหลว จำง
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

Mr. BAULUO ZHANG
ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

2.2 นำย นำย เจียง เต๋ำ
เห็นด้วย

Mr. JIANG TAO
ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

2.3 นำย ธิตวิ ฒ
ั น์ พงค์อภิพฒ
ั น
เห็นด้วย
Approve

Mr. Thitiwat Pongapipat
ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

งดออกเสียง
Abstain

งดออกเสียง
Abstain
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วำระที่ 3

เพื่อพิจำรณำอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,784,895,736.50 บำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 951,456,883 บำท โดยยกเลิกหุ้นสำมัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วที่ยังจำหน่ำยไม่ได้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท
Agenda 3 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from the
original registered capital 1,784,895,736.50 baht is a registered capital of 951,456,883 baht
by canceling the registered ordinary shares that have not been sold. At par value of 0.50
baht per share.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

วำระที่ 4
Agenda 4

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association
to be in line with the reduction of the Company's registered capital
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 5

เพื่อพิจำรณำแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และข้อ 34 (เกี่ยวกับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์)
Agenda 5 To consider and approve the Company's Articles of Association No.30, 34
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 6 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
Agenda 6 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not
be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case
the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or
addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems
appropriate.

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by
me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(........................................................................)
ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(........................................................................)
ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(........................................................................)
ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(........................................................................)
หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the
number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
Election of directors to the board as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the
attachment to the Proxy Form (Form B)
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to the Proxy Form (Form B)
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุน้ ของ บริษัท ไทยเศรษกิจประกันภัย จำกัด (มหำชน)
Appointment of a proxy by the shareholder of Thai Setakij Insurance Public Company Limited
ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ บริษัท ไทยเศรษฐกิจ
ประกันภัย จำกัด (มหำชน) 160 อำคำรไทยเศรษฐกิจ ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลำและสถำนที่อื่นด้วย
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, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand or such other
date, time and place should the meeting be postponed.
---------------------------วำระที่ ............เรื่อง .......................................................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ ............เรื่อง .......................................................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ ............เรื่อง .......................................................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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วำระที่ ............เรื่อง .......................................................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ ............เรื่อง .......................................................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ ............เรื่อง .......................................................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ ............เรื่อง .......................................................................................................................................
Agenda
Subject:
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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