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แบบ ก.

อากรแสตมป์

หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

Form A

Duty Stamp

20บาท/Baht
เขียนที……..…………..........…….........……
Written at

วันที …………….เดือน ……………...พ.ศ. ……...….....….
Date

Month

Year

ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………..……………. สัญชาติ ………………………….
I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที ………………………..…ถนน ……………………………………………. ตําบล/แขวง ……………..……………………….
Reside at

Road

Sub district

อําเภอ/เขต …………………………. จังหวัด …………………………….……..…. รหัสไปรษณี ย์ .....………….......................
District

Province

Postal Code

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด ( มหาชน )

จํานวนหุ้น ……………… หุ้น

Am / are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited, Holding altogether ……… shares

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

([) ชือ ……….….…………………………..……… …….อายุ …………….ปี อยูบ่ า้ นเลขที ………….ถนน……..………………..
Name
age
years Resides at
Road
ตําบล/แขวง ………..………….…… อําเภอ/เขต ……………..……………จังหวัด ……………..……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub district
District
Province
Postal Code
(2) ชือ นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที ^^ ถนนติวานนท์ ^_
Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 72 years Resides at 44 Tiwanon Road
ตําบล//แขวง ท่าทราย
อําเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณี ย์ [[___
Sub district Tha-sai
District Muang Nontaburi
Province Nontaburi
Postal Code 11000
(d) ชือ นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที d[ ซ.หมู่บา้ นเสรี วิลล่า แยก ^
Name Mrs. Supaporn Burapakusolsri Independent Director Age 68 years Resides at 31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4
ตําบล//แขวง หนองบอน
อําเภอ/เขต ประเวศ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย์ [_no_
Sub district Nong Bon
District Prawet
Province Bangkok
Postal Code 10250
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022
ในวันที 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย

on April 28 ,2022 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัvน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ ourselves.
ลงชือ/Signed …………………………………ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(……………………………..)
ลงชือ/Signed …………….…………….……ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……………………………..)
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หมายเหตุ
Note

1.

ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

1.

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.

2. ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีถือไว้ได้
2.

The Shareholder must grant all of the shares to the proxy. The Shareholder may not grant a portion of the Shares to the proxy.

แบบ ข.

อากรแสตมป์

แบบหนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

Form B

Duty Stamp
20 บาท/Baht

เขียนที……..…………......…………..…….........……
Written at
วันที …………….เดือน ………………..…………...พ.ศ. ……...….....….
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า ………………………………………………………………….…………..สัญชาติ ………………………….
I/We
Nationality
บ้านเลขที …………………ถนน ………………………… ตําบล/แขวง ………………..……………….เขต……………………………….
Reside at
Road
Sub district
District
จังหวัด ……………………………………………….…….. รหัสไปรษณี ย์ ……………………….....................................
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุ้น……..………………..…..หุ้น
Am/are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited, Holding Altogether ……….……..… Share
(3)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ชือ …………………..…………….อายุ …………….ปี อยูบ่ า้ นเลขที ………….ถนน……..………………
Name
age
years Resides at
Road

ตําบล/แขวง ………..………….…… อําเภอ/เขต ……………..……………จังหวัด ……………..……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub district
District
Province
Postal Code
(2) ชือ นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที 44 ถนนติวานนท์ 40
Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 72 years Resides at 44 Tiwanon Road
ตําบล/แขวง ท่าทราย
อําเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณี ย์ 11000
Sub district Tha-sai
District Muang Nontaburi
Province Nontaburi
Postal Code 11000
(3) ชือ นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที 31 ซ.หมู่บา้ นเสรี วิลล่า แยก 4
Name Mrs. Supaporn Burapakusolsri Independent Director Age 68 years Resides at 31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4
ตําบล//แขวง หนองบอน
อําเภอ/เขต ประเวศ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย์ 10250
Sub district Nong Bon
District Prawet
Province Bangkok
Postal Code 10250
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022
ในวันที 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
on April 28 ,2022 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
(4)
วาระที 1
Agenda 1

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัoงนีo ดังนีo
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัoงที 28/2564
To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No. 28/2021
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564
To consider the Board of Directors annual report of the company’s performance for 2021.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสoิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the company’s 2021 Financial Statement
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
To consider and approve the appropriation of the Company’s annual net profit and dividend.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัoงกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the election of the directors replacing the directors whose term expired.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
การแต่งตัoงกรรมการทัoงชุด
Appoint all in the list
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain
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การแต่งตัoงกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appoint individually
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
Mr. Phisit Setthawong
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

2. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
Mrs. Sutepee Asvatanakul
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

3. นางสุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร
Mrs. Sunee Theravithayangkura
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัoงกรรมการอิสระเข้าใหม่เข้าทดแทนตําแหน่งกรรมการอิสระเดิม
Agenda 6 To consider and approve the election of new independent directors to replace the former independent directors.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
To consider and approve Director’s remuneration.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัoงผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
Agenda 8 To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 9 พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดําเนินการอืน ๆ ทีเกียวข้อง ในการพิจารณาอนุมตั ิแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระ 9.1 ถึงวาระ 9.5 ถือเป็ นวาระทีเกียวเนืองกัน และเป็ นเงือนไขซึงกันและกัน ดังนัoน
หากวาระใดวาระหนึงไม่ได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในครัoงนีo จะถือว่าวาระทีเกียวเนืองกันวาระอืนเป็ นอันยกเลิกและจะ
ไม่มีการพิจารณาวาระอืน ๆ ทีเกียวเนืองกัน
Agenda 9 To consider and approve the Shareholding and Management Restructuring Plan that items 9.1 to 9.4 are deemed to be related and
conditional upon, each other. Therefore, if any of these agenda item is not approved by the Annual General Meeting, the other agenda
item will be deemed to be cancelled and will not be proposed for consideration.
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วาระที 9.1 พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริ ษทั ฯ
Agenda 9.1 To consider and approve the Company’s Shareholding and Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 9.2 พิจารณาอนุ มตั ิการขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือให้สอดคล้องกับ
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.2 To consider and approve the delisting of shares of the Company from the SET to be in line with the Shareholding
Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 9.3 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพือให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.3 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association to be consistent with the Shareholding
Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 9.4 พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจซึ งเกียวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.4 To consider and approve the delegation of authority related to the Shareholding Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 10 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other matters (If any)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนีo
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

5

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีo ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นัoนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself /
Ourselves in the position of shareholder.
(6) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีทีประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting
considers or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัoน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves

ลงชือ/Signed …………………………ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(……………………………..)
ลงชือ/Signed …………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……………………………..)

หมายเหตุ 1.
Note

ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.
2. ผูถ้ ือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีระบุไว้
ในข้อ(2) ได้
A shareholder must grant all of the shares specified in Clause (2). The shareholder may not grant a portion of the shares less than
those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไว้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะตามแนบ
In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached
allonge of the proxy form.

แบบ ค.

อากรแสตมป์

Form C

หนังสื อมอบฉันทะ
Proxy

Duty / Stamp
20 บาท / Baht

เขียนที& ……………………………………….
Written at
วันที& ………... เดือน …………………………..
พ.ศ. ………
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………….. ……………………………………...
I/We,
สํานักงานตั=งอยูเ่ ลขที& ……………..ถนน ………………………………..
ตําบล/แขวง ………………………………………………
The office resides at
Road
Sub district
อําเภอ/เขต ………………………………
จังหวัด ………………………………
รหัสไปรษณี ย์ ………………………………..
District
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น ให้กบั ……………………………………………………………………………………….……….
Am/are in the business of a custodian for
ซึ&งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทั=งสิ= นรวม ……………………….. หุ้น
is a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited holding altogether………………………………………. Shares
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(f) ชื&อ …………………..……… …….อายุ …………….ปี อยูบ่ า้ นเลขที& ………….ถนน……..………………
Name
age
years Resides at
Road
ตําบล//แขวง ………..………….…… อําเภอ/เขต ……………..……………จังหวัด ……………..……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub district
District
Province
Postal Code
(2) ชือ นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที& ii ถนนติวานนท์ ij
Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 72 years Resides at 44 Tiwanon Road
ตําบล//แขวง ท่าทราย
อําเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณี ย์ ffjjj
Sub district Tha-sai
District Muang Nontaburi
Province Nontaburi
Postal Code 11000
(n) ชื&อ นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี
อยูบ่ า้ นเลขที& nf ซ.หมู่บา้ นเสรี วิลล่า แยก i
Name Mrs. Supaporn Burapakusolsri Independent Director Age 68 years Resides at 31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4
ตําบล//แขวง หนองบอน
อําเภอ/เขต ประเวศ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย์ fjtuj
Sub district Nong Bon
District Prawet
Province Bangkok
Postal Code 10250
คนหนึ&งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื&อเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022
ในวันที& 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื& ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อที&จะพึงเลื&อนไปในวัน เวลา และสถานที&อื&นด้วย

on April 28 ,2022 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
(4)

วาระที& 1
Agenda 1

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั=งนี= ดังนี=
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั=งที& 28/2564
To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No. 28/2021
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที& 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี&ยวกับผลการ ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564
To consider the Board of Directors annual report of the company’s performance for 2021.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที& 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส=ิ นสุ ด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the company’s 2021 Financial Statement
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที& 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
To consider and approve the appropriation of the Company’s annual net profit and dividend.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที& 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั=งกรรมการแทนกรรมการที&ตอ้ งออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the election of the directors replacing the directors whose term expired.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
การแต่งตั=งกรรมการทั=งชุด
Appoint all in the list
เห็นด้วย
Approve
การแต่งตั=งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appoint individually
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
Mr. Phisit Setthawong
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

3
2. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
Mrs. Sutepee Asvatanakul
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

3. นางสุ ณีย์ ธีราวิทยางกูร
Mrs. Sunee Theravithayangkura
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที& 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั=งกรรมการอิสระเข้าใหม่เข้าทดแทนตําแหน่งกรรมการอิสระเดิม
Agenda 6 To consider and approve the election of new independent directors to replace the former independent directors.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
To consider and approve Director’s remuneration.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที& 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั=งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
Agenda 8 To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 9 พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดําเนินการอื&น ๆ ที&เกี&ยวข้อง ในการพิจารณาอนุมตั ิแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระ 9.1 ถึงวาระ 9.5 ถือเป็ นวาระที&เกี&ยวเนื&องกัน และเป็ นเงื&อนไขซึ&งกันและกัน ดังนั=น
หากวาระใดวาระหนึ&งไม่ได้รับอนุมตั ิจากที&ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในครั=งนี= จะถือว่าวาระที&เกี&ยวเนื&องกันวาระอื&นเป็ นอันยกเลิกและจะ
ไม่มีการพิจารณาวาระอื&น ๆ ที&เกี&ยวเนื&องกัน
Agenda 9 To consider and approve the Shareholding and Management Restructuring Plan that items 9.1 to 9.4 are deemed to be related and
conditional upon, each other. Therefore, if any of these agenda item is not approved by the Annual General Meeting, the other agenda
item will be deemed to be cancelled and will not be proposed for consideration.
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วาระที& 9.1 พิจารณาอนุมตั ิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ การจัดการของบริ ษทั ฯ
Agenda 9.1 To consider and approve the Company’s Shareholding and Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 9.2 พิจารณาอนุ มตั ิ การขอเพิกถอนหุ้นของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ เพื&อให้สอดคล้องกับ
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.2 To consider and approve the delisting of shares of the Company from the SET to be in line with the Shareholding
Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 9.3 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ&มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เพื&อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.3 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association to be consistent with the Shareholding
Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 9.4 พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจซึ&งเกี&ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Agenda 9.4 To consider and approve the delegation of authority related to the Shareholding Management Restructuring Plan.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที& 10 พิจารณาเรื& องอื&นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other matters (If any)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี=
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที&ไม่เป็ นไปตามที&ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี= ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั=น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself /
Ourselves in the position of shareholder.
(6) ในกรณี ที&ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที&ที&ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื& องใดนอกเหนือจากเรื& องที&ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลี&ยนแปลงหรื อเพิ&มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที&เห็นสมควร
In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting considers or
passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have
the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที&ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั=น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves
ลงชื&อ/Signed …………………………ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(……………………………..)
ลงชื&อ/Signed …………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……………………………..)
หมายเหตุ
Note
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี=ใช้เฉพาะกรณี ที&ผูถ้ ือหุ้นที&ปรากฎชื&อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั=งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั=น
The proxy form C. is valid only in case of the register shareholder is the foreigner and appointed the custodian in Thailand as
A depository.
2. หลักฐานที&ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะคือ
The documents attach along with the proxy form as follows :
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน ( Custodian ) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(1) The power attorney from the shareholders to the custodian granted for the action and sign on behalf of the shareholders.

(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน ( Custodian )
(3) The confirmation of the signed person in the proxy form is authorized to do the custodian business.
3 ผูถ้ ือหุ้นที&มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบอํานาจเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื&อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy only one proxy to attend and vote at the meeting and may
not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
i. วาระเลือกตั=งกรรมการสามารถเลือกตั=งทั=งชุด หรื อเลือกตั=งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda subject to appoint the directors, the shareholder may vote for the whole group or individual director.
5. ในกรณี ที&มีวาระที&จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที&ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ&มเติมไว้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached
allonge of the proxy form C.

