สิ่งที่ส่งมำด้ วย 5
(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
Stamp Duty THB 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
Address
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหำชน)
being a shareholder of
NFC Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
holding the total amount of
shares and have the right to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preferential share
shares and have the right to vote equal to

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
Nationality

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ ข้อมูลตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use
details in Enclosure No. 4)
1. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุ มวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัท ฯ ในวันศุกร์ ที่ มิถนุ ายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์ ) เลขที่
2/4 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of these to be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders no. 1/2019 of the Company to be held on Friday 21 June 2019, at 9.30 hours, at Ratchaphruek Room, Bangna Pride Hotel &
Residence (Bangna Tower), No. 2/4 Moo 14, Bangna-Trad Road KM6.5, Bang Kaew Sub-district, Bang Phli District, Samuth Prakarn, or at
any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วำระที่ 1
Agenda No. 1

พิจำรณำอนุมัติให้ บริ ษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด (NFCT) เข้ ำลงทุนในโครงกำรคลังนำ้ มันเชือ้ เพลิง
To consider and approve for NFCT Company Limited (NFCT) to invest in tanks for fuel oil storage project
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 2
Agenda No. 2

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Other business (if any)
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and not
on my/our behalf as the shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรื อ
ลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters 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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for
mistaken votes.
ลงนาม/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมำยเหตุ / Remarks
1.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ถือตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ได้
The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and shall not grant only a portion of the shares less
than those specified in Clause (2) to the proxy.

3.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In case there is any agenda to be considered other than those specified above, the Proxy may add such additional to the supplemental proxy
form.

ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหำชน)
Grant of proxy as a shareholder of NFC Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถนุ ายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์
โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์ ) เลขที่ 2/4 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2019 of the Company to be held on Friday 21 June 2019, at
9.30 hours, at Ratchaphruek Room, Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Tower), No. 2/4 Moo 14, Bangna-Trad Road KM6.5, Bang
Kaew Sub-district, Bang Phli District, Samuth Prakarn, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue
--------------------------------------------------------❑ วำระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

❑ วำระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

❑ วำระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้ วย
❑ ไม่เห็นด้ วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

❑ วำระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมกำร (ต่ อ)
Subject Flection of directors (continue).
ชื่อกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________
❑ เห็นด้ วย Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย Disapprove
❑ งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________
❑ เห็นด้ วย Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย Disapprove
❑ งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________
❑ เห็นด้ วย Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย Disapprove
❑ งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________
❑ เห็นด้ วย Approve
❑ ไม่เห็นด้ วย Disapprove
❑ งดออกเสียง Abstain

