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สิ่งที่สงมาดวย 9

คําแนะนําเกี่ยวกับการใชหนังสือมอบฉันทะ
ในกรณีที่ทานไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได ทานสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม แทน
ตามหนังสือมอบฉันทะฉบับ ใดฉบับ หนึ่ง ดังที่บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบมานี้ คือ
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เปนแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉัน ทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัว
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุน เปน ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัส
โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
อนึ่ง เพื่อความสะดวกของทาน บริษัทขอแนะนําใหใชห นังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนด
รายการตางๆ ที่มอบฉันทะไวคอนขางละเอียดชัดเจน โดยทานอาจจะมอบฉัน ทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทาน
สามารถมอบฉั น ทะให กรรมการอิ สระของบริษั ท เขา ร วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนท านได สํ า หรั บ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกลาว ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6.
.................................................................................................
เอกสารที่จะตองนํามาในวันประชุม
1. ผูถือหุนหรือผูรับ มอบฉันทะที่เขารวมประชุม ตองนําสงเอกสารดังตอไปนี้กอนเริ่มประชุม
สําเนาเอกสารของผูเขารวมประชุมที่รับ รองสําเนาถูกตอง ดังตอไปนี้
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
- บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
- หนังสือเดินทาง (ในกรณีเปนชาวตางประเทศ)
2. ในกรณีผูเขารวมประชุมเปนผูรับ มอบฉันทะ นอกจากเอกสารที่ตองนําสงตาม 1. แลว ตองนําสงหนังสือมอบฉัน ทะที่ผู
มอบฉันทะลงนามแลว และเอกสารดังตอไปนี้
2.1

ถาผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ตองนําสงสําเนาเอกสารของผูมอบฉันทะที่รับ รองสําเนาถูกตอง ไดแก
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
- บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
- หนังสือเดินทาง (ในกรณีเปนชาวตางประเทศ)

2.2

ถาผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ตองนําสงสําเนาเอกสารดังตอไปนี้
(1) สําเนาเอกสารของกรรมการผูมีอํานาจของผูมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกตอง ไดแก
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
- บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
- หนังสือเดินทาง (ในกรณีเปนชาวตางประเทศ) และ
(2) สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ) ที่
รับรองสําเนาถูกตอง โดยออกใหไมเกิน 30 วัน กอนวันประชุม

อาคารบางกอกสหประกันภัย175-177 ถนนสุรวงศ แขวงสุร ิยวงศ เขตบางรัก กรุง เทพมหานคร 10500 ประเทศไทย โทร: (66) 2233-6920, (66) 2238-4111 โทรสาร: (66) 2237-1856
BANGKOK UNION INSURANCE BLDG. 175-177 Suriwonge Rd., Suriyawonge, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : (66) 2233-6920, (66) 2238-4111 Fax : (66) 2237-1856

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A)
(แบบทั่วไป / General Form)
วันที่/Date
(1) ขาพเจา

เขียนที่ / Written at
เดือน/Month

สัญชาติ

I/we

อยูบานเลขที่

Nationality

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Sub-district

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

พ.ศ./Year……..

Residing of

อําเภอ/เขต
District

Post Code

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวนหุน

holding a total amount of being a shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

(3) ขอมอบฉันทะให/hereby appoint
(1) ชื่อ

อายุ

Name

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Sub-district

Age

อําเภอ/เขต

ถนน

Age

ตําบล/แขวง

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต
Age

ตําบล/แขวง

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

หรือ

รหัสไปรษณีย

หรือ

Post Code

ป อยูบ านเลขที่

years resident of

จังหวัด

Province

District

หรือ

Post Code

ป อยูบ านเลขที่

Province

อายุ

Name

รหัสไปรษณีย

years resident of

จังหวัด

District

(3) ชื่อ
ถนน

Province

อายุ

Name

ป อยูบ านเลขที่

years resident of

จังหวัด

District

(2) ชื่อ

หุน/share(s)

Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม ใหญ
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 89/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมบริษัท บางกอกสหประ
กัน ชี วิ ต จํ ากั ด (มหาชน) ชั้ น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกั น ภั ย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุ ร วงศ เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 89/2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2018 at
10.00 a.m. at Bangkok Union Life Insurance Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such
other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการใดที่ผูรับ มอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any action performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูมอบฉันทะ/Appointer
)

ลงชื่อ/Singed
(

ผูร ับ มอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูรับ มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

Remark

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting an may not split the member of shares to many
many proxies for splitting votes.
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Proxy Form (Form B)
(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Form Containing fixed assignment)

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

เขียนที่/Written at.........................................................
วันที่/Date ............ เดือน/Month.................... พ.ศ./Year...............
(1) ขาพเจา ............................................................................................. สัญชาติ ..................................................
I/we

Nationality

อยูบานเลขที่ ....................................... ถนน ............................................ตําบล/แขวง..............................................................
Residing at

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย ...............................................
District

Province

Post Code

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม .................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................ เสียง ดังนี้
holding a total amount of

share(s) And have a right to role equal

vote(s) as follows

หุน สามัญ ........................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................ เสียง
Ordinary share(s)

share(s) having a right to vote equal to

vote(s)

หุนบุริมสุทธิ ..................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................... เสียง
Preference share(s)

share(s) having a right to vote equal to

vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให
hereby appoint

(1)..............................................................................................................อายุ ................................ ป
Age

years

อยูบานเลขที่ .............................................ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ..........................................
resident of

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต ...............................................จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย .................................หรือ
District

Province

or

Post Code

(2)..............................................................................................................อายุ ................................ ป
Age

years

อยูบานเลขที่ .............................................ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ..........................................
resident of

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต ...............................................จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย .................................หรือ
District

Province

or

Post Code

(3)..............................................................................................................อายุ ................................ ป
Age

years

อยูบานเลขที่ .............................................ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ..........................................
resident of

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต ...............................................จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย .................................หรือ
District

Province

Post Code

or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม ใหญสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ ครั้งที่ 89/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 89/2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2018 at
10.00 a.m. at Bangkok Union Life Insurance Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Surawongse Road, Bangrak, Bangkok, or such
other date, time and place should the meeting be postponed.
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 88/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
Agenda 1

Adopt the minute of the 88/2017 ordinary general meeting of shareholders on April 28, 2017

 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560
Agenda 2

Acknowledge the report of overall operation for the year 2017

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2560
Agenda 3

Acknowledge the report of the Audit Committee for the year 2017

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2560 ที่ผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

Agenda 4 To consider and approve company’s Statement of Financial and Statement of Comprehensive Income for the year 2017.

 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2560
Agenda 5

To consider and approve the net profit allocation for the year 2017.

 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 6

To Consider and Approve the election of directors in replacement of those who are due to retire by rotation

 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board of directors

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Appointment of an individual director

1. ชื่อกรรมการ นายทวิช เตชะนาวากุล
Name of director Mr. Thavich Taychanavakul

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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2. ชื่อกรรมการ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน
Name of Director Mr. Prachai Leophairatana

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ ดร. ชวิน เอี่ยมโสภณา
Name of director Dr. Chavin Iamsopana

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

Agenda 7 To consider and approve the directors’ remuneration

 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561
Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors’ fee for the year 2018

 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda 9 To consider other matters (if any)

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับ มอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy from shall be invalid and shall not be regarded as
vote cast by me/us as the shareholders.

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงค ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไวห รือระบุไว ไมชัดเจนหรือในกรณีท ี่ ที่
ประชุม มีการพิ จารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไ วขางต น รวมถึ งกรณีที่ มีการแกไ ขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่ม เติ ม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 affect in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote
on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน หนังสือมอบฉัน ทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any action performed by the proxy in the meeting, expect where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy term, shall have an
effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/ Signed
(

ผูมอบฉันทะ/Appointer
)

ลงชื่อ/Singed

ลงชื่อ/ Signed
(

ผูร ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/ Signed………………………………ผูร ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ ือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับ มอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม สามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholders 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

For the agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.

3. ในกรณีทมี่ ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํ าตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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 B)
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to the Proxy Form (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
Appointment of a proxy by the shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 89/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอง
ประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนน
สุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย
For the 89/2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2018 at 10.00 a.m. at Bangkok Union Life Insurance
Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place should
the meeting be postponed.

วาระที่ ................. เรื่อง ..................................................................................................
 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ ................. เรื่อง ..................................................................................................
 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ ................. เรื่อง ..................................................................................................
 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

วาระที่

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

................. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ตอ)
1. ชื่อกรรมการ.............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ..............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ..............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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4. ชื่อกรรมการ..............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

5. ชื่อกรรมการ.............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

6. ชื่อกรรมการ.............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(ปด(ปอากรแสตมป
2020
บาท)
ดอากรแสตมป
บาท)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Proxy Form (Form C)
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)

(Form Foreign Shareholder appoint custodian in Thailand)
เขียนที่/Written at.........................................................
วันที่/Date ............ เดือน/Month.................... พ.ศ./Year...............
(1) ขาพเจา ............................................................................................. สัญชาติ ..................................................
I/we

Nationality

อยูบานเลขที่ ....................................... ถนน ............................................ตําบล/แขวง..............................................................
Residing at

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .......................................................... รหัสไปรษณีย ...............................................
District

Province

Post Code

ในฐานะผูป ระกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.........................................................................................
acting as the custodian for

ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม .................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................ เสียง ดังนี้
holding a total amount of

share(s) And have a right to role equal

vote(s) as follows

หุนสามัญ ........................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................ เสียง
Ordinary share(s)

share(s) having a right to vote equal to

vote(s)

หุนบุริมสุทธิ ..................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................... เสียง
Preference share(s)

share(s) having a right to vote equal to

vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให
hereby appoint

(1)..............................................................................................................อายุ ................................ ป
Age

years

อยูบานเลขที่ .............................................ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ..........................................
resident of

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต ...............................................จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย .................................หรือ
District

Province

or

Post Code

(2)..............................................................................................................อายุ ................................ ป
Age

years

อยูบานเลขที่ .............................................ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ..........................................
resident of

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต ...............................................จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย .................................หรือ
District

Province

or

Post Code

(3)..............................................................................................................อายุ ................................ ป
Age

years

อยูบานเลขที่ .............................................ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ..........................................
resident of

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต ...............................................จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย .................................หรือ
District

Province

Post Code

or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม ใหญสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 89/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นดวย
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 89/2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2018 at
10.00 a.m. at Bangkok Union Life Insurance Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other
date, time and place should the meeting be postponed.
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(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize my/our proxy to attend and cast the votes as follows

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
The proxy is authorized for all shares held on entitled to vote

 มอบฉันทะเพียงบางสวนคือ

The proxy is authorized for certain shares as follows

 หุนสามัญ................................... หุน
Ordinary share(s)

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได...................เสียง

 หุนบุริมสิทธิ................................ หุน
Preference share(s)

votes

and entitling to vote

share(s)

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได...................เสียง
votes

and entitling to vote

share(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ............................................เสี
ยง
votes
Total entitled vote

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 88/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
Agenda 1 Adopt the minute of the 88/2017 Annual General Meeting of shareholders on April 28, 2017

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560
Agenda 2 Acknowledge the report of overall operation for the year 2017

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2560
Agenda 3 Acknowledge the report of the Audit Committee for the year 2017

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2560 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับ อนุญาต
Agenda 4 To consider and approve company’s Statement of Financial and Statement of Comprehensive Income for the year 2017.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2560

Agenda 5 To consider and approve the net profit allocation for the year 2017.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 6

To Consider and Approve the election of directors in replacement of those who are due to retire by rotation

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.
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 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board of directors

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Appointment of an individual director

1. ชื่อกรรมการ นายทวิช เตชะนาวากุล
Name of director Mr. Tavuch Taychanavakul

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน
Name of Director Mr. Prachai Leophairatana

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ ดร. ชวิน เอี่ยมโสภณา
Name of Director Dr. Chavin Iamsopana

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

Agenda 7 To consider and approve the directors’ remuneration

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561
Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors’ fee for the year 2018

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda 9 To consider other matters (if any)

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับ มอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy from shall be invalid and shall not be regarded as the
vote cast by me/us as the shareholders.

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงค ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไวห รือระบุไว ไมชัดเจนหรือในกรณีท ี่ ที่
ประชุม มีการพิ จารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไ วขางต น รวมถึ งกรณีที่ มีการแกไ ขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่ม เติ ม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 affect in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote
on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับ มอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจ าระบุใน หนังสือ
มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any action performed by the proxy in the meeting, expect where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy term, shall have an
effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/ Signed
(

ผูมอบฉันทะ/Appointer
)

ลงชื่อ/Singed

ลงชื่อ/ Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/ Signed………………………………ผูร ับมอบฉันทะ/Proxy
(
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนในตางประเทศและแตงตั้งให
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the
Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The following documents shall be attached with this Proxy Form

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorises a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับ อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorised to engage in custodian business.

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉัน ทะใหผูรับ มอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the Proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

For the agenda to appoint the directors, the entire board of directors can be appointed or each directors can be appointed individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่ม เติม ไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
in case there are agenda to be considers other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to
the Proxy Form (Form C)
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
Attachment to the Proxy Form (Form C)
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)
Appointment of a proxy by the shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 89/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอง
ประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนน
สุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย
For the 89/2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2018 at 10.00 a.m. at Bangkok Union Life Insurance
Conference Room, 8th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 2, 177/1 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place should
the meeting be postponed.
the meeting be postponed.

วาระที่ ................. เรื่อง ..................................................................................................
 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ ................. เรื่อง ..................................................................................................
 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ ................. เรื่อง ..................................................................................................
 (ก) ใหผูรับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriable

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

 เห็นดวย
Approve

วาระที่

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

................. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ตอ)
1. ชื่อกรรมการ.............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ..............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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3. ชื่อกรรมการ..............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

4. ชื่อกรรมการ..............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

5. ชื่อกรรมการ.............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

6. ชื่อกรรมการ.............................................................................................
Name of director

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

