เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข [5]

ื มอบฉ ันทะ
แบบหน ังสอ
[แบบ ก.]

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที…
่ …………………………………………………………
วันที…
่ ……เดือน............ พ.ศ. 2562
[1] ข า้ พเจ า้ ……………………………………………………………….………………สั ญ ชาติ ……………
อยู่ บ ้านเลขที่…………..ถนน…………….....................ต าบล/แขวง……………………………………………
อาเภอ/เขต………………………..........จังหวัด…........……………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
ิ้
[2] เป็ นผู ้ถือ หุ ้นของบริษั ท เทเวศประกั น ภั ย จ ากั ด [มหาชน]
โดยถือ หุ ้นจ านวนทั ง้ ส น
ี งลงคะแนนได ้เท่ากับ....................เสย
ี ง
รวม………………………….หุ ้น และออกเสย
[3]

ขอมอบฉั นทะให ้
[1]………………………………………………………........…………...……อายุ……………....……ปี
อยู่ บ ้านเลขที่…………..ถนน…………….....................ต าบล/แขวง……………………………………………
อาเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…........…………………...……รหัสไปรษณีย…
์ …………… หรือ
[2]………………………………………………………........…………...……อายุ………….......……ปี
อยู่ บ ้านเลขที่…………..ถนน…………….....................ต าบล/แขวง……………………………………………
อาเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…........………………...………รหัสไปรษณีย…
์ …………… หรือ
[3] นายสมโภชน์ อินทรานุ กล
ู อายุ 80 ปี กรรมการอิสระซงึ่ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ อยู่บ ้านเลขที่ 118/9 ซอยภาวนา ถนนลาดพร ้าว 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจัก ร กรุงเทพฯ
10900 หรือ
นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ อายุ 74 ปี กรรมการอิสระซงึ่ ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
ั กรุงเทพฯ 10170 หรือ
อยูบ
่ ้านเลขที่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 36 แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชน
นายศักดิ์ เอือ
้ ชูเกียรติ อายุ 70 ปี กรรมการอิสระซงึ่ ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
อยูบ
่ ้านเลขที่ 55 ซอยสุขม
ุ วิท 51 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ี งลงคะแนน
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือ
่ เข ้าประชุมและออกเสย
แทนข ้าพเจ ้าในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2562 [ปี ที่ 73] ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา
้ 6 อาคารเทเวศประกั น ภั ย 1 ถนนราชด าเนิน กลาง เขตพระนคร
11.00
น.
ณ ห ้องสัม มนาชั น
กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลาและสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
ี ง
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะได ้กระท าไปในการประชุม เว ้นแต่กรณี ท ี่ผู ้รั บมอบฉั นทะไม่ออกเสย
ื มอบฉั นทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้ทาเองทุกประการ
ตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุไว ้ในหนั งสอ
ื่ …………………………………………………………………ผู ้มอบฉั นทะ
ลงชอ
[………………………………………………………………]
ื่ ………………………………………………………………ผู ้รับมอบฉั นทะ
ลงชอ
[………………………………………………………………]
ื่ ………………………………………………………………ผู ้รับมอบฉั นทะ
ลงชอ
[………………………………………………………………]
ื่ ……………………………………………………...………ผู ้รับมอบฉั นทะ
ลงชอ
[………………………………………………………………]

หมายเหตุ

ี ง
ผู ้ถือหุ ้นที่ม อบฉั น ทะจะต ้องมอบฉั น ทะให ้ผู ้รั บมอบฉั น ทะเพีย งรายเดีย วเป็ นผู ้เข ้าประชุม และออกเสย
ี
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสยงได ้

ื มอบฉ ันทะ
แบบหน ังสอ
[แบบ ข.]

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที…
่ …………………………………………………………
วันที…
่ ……เดือน............ พ.ศ. 2562
[1] ข า้ พเจ า้ ……………………………………………………………...………………สั ญ ชาติ ……………
อยู่บ ้านเลขที่…………..ถนน……………......................ตาบล/แขวง…………………………………….………
อาเภอ/เขต………………………..........จังหวัด…........……………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
ิ้
[2] เป็ นผู ้ถือ หุ ้นของบริษั ท เทเวศประกั น ภั ย จ ากั ด [มหาชน]
โดยถือ หุ ้นจ านวนทั ง้ ส น
ี งลงคะแนนได ้เท่ากับ....................เสย
ี ง
รวม………………………….หุ ้น และออกเสย
[3] ขอมอบฉั นทะให ้
[1]………………………………………………………...........…………...……อายุ…………......…ปี
อยู่ บ ้านเลขที่…………..ถนน…………….....................ต าบล/แขวง……………………………………………
อาเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…........…………………...……รหัสไปรษณีย…
์ …………… หรือ
[2]………………………………………………………........…...………...……อายุ…………....……ปี
อยู่ บ ้านเลขที่…………..ถนน…………….....................ต าบล/แขวง……………………………………………
อาเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…........………………...………รหัสไปรษณีย…
์ …………… หรือ
[3] นายสมโภชน์ อินทรานุกล
ู อายุ 80 ปี กรรมการอิสระซงึ่ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ อยู่บ ้านเลขที่ 118/9 ซอยภาวนา ถนนลาดพร ้าว 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจัก ร กรุงเทพฯ
10900 หรือ
นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ อายุ 74 ปี กรรมการอิสระซงึ่ ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
ั กรุงเทพฯ 10170 หรือ
อยูบ
่ ้านเลขที่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 36 แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชน
นายศักดิ์ เอือ
้ ชูเกียรติ อายุ 70 ปี กรรมการอิสระซงึ่ ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
อยูบ
่ ้านเลขที่ 55 ซอยสุขม
ุ วิท 51 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ี งลงคะแนน
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือ
่ เข ้าประชุมและออกเสย
แทนข ้าพเจ ้าในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2562 [ปี ที่ 73] ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา
้ 6 อาคารเทเวศประกั น ภั ย 1 ถนนราชด าเนิน กลาง เขตพระนคร
11.00
น.
ณ ห ้องสัม มนาชัน
กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลาและสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
ี งลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้
[4] ข ้าพเจ ้าขอมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะ ออกเสย
นี้ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2561 [ปี ที่ 72]
เมือ
่ ว ันศุกร์ท ี่ 22 มิถน
ุ ายน 2561
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ระเบียบวาระที่ 2
ร ับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ิ้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3
พิจารณาอนุม ัติงบงบการเงินสาหร ับปี สน
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรเงินกาไรประจาปี และการจ่ายเงินปันผลประจาปี
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย

ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
อ
่ อกตามวาระ
ิ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสทธิพจ
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ื่ กรรมการ................................................................
ชอ
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ื่ กรรมการ................................................................
ชอ
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ื่ กรรมการ................................................................
ชอ
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ื่ กรรมการ................................................................
ชอ
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ื่ กรรมการ................................................................
ชอ
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ี ละกาหนดค่าสอบบ ัญชป
ี ระจาปี
ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชแ
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ี งของผู ้รับมอบฉั นทะในระเบียบวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสอ
ื
[5] การลงคะแนนเสย
ี งนั น
่ ารลงคะแนนเสย
ี งของข ้าพเจ ้าในฐานะ
มอบฉั นทะนี้ ให ้ถือว่าการลงคะแนนเสย
้ ไม่ถูกต ้องและไม่ใชก
ผู ้ถือหุ ้น
ี งคะแนนในระเบียบวาระใดไว ้ หรือ
[6] ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสย
ระบุไ ว ้ไม่ชัด เจนหรือ ในกรณี ท ี่ท ี่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไ ว ้
ิ ธิ
ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
พิจารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี ง
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทาไปในการประชุม เว ้นแต่กรณี ทผ
ี่ ู ้รั บมอบฉั นทะไม่ออกเสย
ื มอบฉั นทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้ทาเองทุกประการ
ตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุไว ้ในหนั งสอ
ื่ …………………………………………………………………ผู ้มอบฉั นทะ
ลงชอ
[………………………………………………………………]
ื่ ………………………………………………………………ผู ้รับมอบฉั นทะ
ลงชอ
[………………………………………………………………]
ื่ ………………………………………………………………ผู ้รับมอบฉั นทะ
ลงชอ
[………………………………………………………………]
ื่ ……………………………………………………...………ผู ้รับมอบฉั นทะ
ลงชอ
[………………………………………………………………]
หมายเหตุ

1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รั บมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ทม
ี่ ีร ะเบียบวาระทีจ
่ ะพิจ ารณาในการประชุม มากกว่า ระเบีย บวาระทีร่ ะบุไ ว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั น ทะสามารถระบุ
เพิม
่ เติมได ้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ื มอบฉ ันทะแบบ ข.
ใบประจาต่อแบบหน ังสอ
การมอบฉั นทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เทเวศประกันภัย จากัด [มหาชน] ในการประชุม
สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ประจ าปี 2562 [ปี ที่ 73]
ในวั น อั ง คารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.
ั ้ 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 ถนนราชดาเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ณ ห ้องสัมมนา ชน
หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวันเวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
-----------------------------ระเบียบวาระที.่ ..............เรือ
่ ง......................................................................................
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ระเบียบวาระที.่ ..............เรือ
่ ง......................................................................................
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ระเบียบวาระที.่ ..............เรือ
่ ง......................................................................................
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ระเบียบวาระที.่ ..............เรือ
่ ง......................................................................................
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ระเบียบวาระที.่ ..............เรือ
่ ง......................................................................................
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ระเบียบวาระที.่ ..............เรือ
่ ง......................................................................................
ิ ธิพจ
 [ก] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ี
 [ข] ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ระเบียบวาระที.่ ..............เรือ
่ งพิจารณาเลือกตงกรรมการ
ั้
[ต่อ]
ื่ กรรมการ................................................................
ชอ
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ื่ กรรมการ................................................................
ชอ
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
่
ื
ชอกรรมการ................................................................
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ื่ กรรมการ................................................................
ชอ
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย
ื่ กรรมการ................................................................
ชอ
ี ง
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสย

