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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Address
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of
NFC Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding a total amount of
shares and having total voting right of
หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary share
shares and having total voting right of
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred share
shares and having total voting right of

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
Nationality

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ขอ้ มูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use
details in Enclosure No. 7)
1. ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
Province
Postal Code
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด
กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2020
to be held on Wednesday 29 April 2020, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (BangnaTrad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be
deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

(

)

ลงนาม/Signed
หมายเหตุ / Remarks
1.

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

(

)

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one
Proxy.
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
- กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี ้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Address
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of
NFC Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding a total amount of
shares and having total voting right of
หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary share
shares and having total voting right of
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred share
shares and having total voting right of

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
Nationality

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ขอ้ มูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use
details in Enclosure No. 7)
1. ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
Province
Postal Code
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด
กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2020
to be held on Wednesday 29 April 2020, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (BangnaTrad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
Agenda No. 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน 2562
To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2019 held on 21
June 2019
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain
วาระที่ 2
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
Agenda No. 2
To acknowledge the operational result of the Company for the year 2019
(ระเบียบวาระนี ้ เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจําปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่
Agenda No. 3

31 ธันวาคม 2562
To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the
Company for the year 2019 ending on 31 December 2019
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4
Agenda No. 4


วาระที่ 5
Agenda No. 5
วาระที่ 5.1
Agenda No. 5.1


วาระที่ 5.2
Agenda No. 5.2



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562
To consider and approve the reservation of the net profit for the year 2019 as legal reserve, and the omission of
dividend for the operation result of the Company for the year 2019
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1)
พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ (2) นายยงยศ ปาละนิติเสนา (3) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ และ (4) นายกิจจา สมัญญาหิรัญ
To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, who are (1) Gen. Montree
Sungkasap, (2) Mr. Yongyos Palanitisena, (3) Mr. Suppakit Duyapich, and (4) Mr. Kijja Smunyahirun
อนุมัติการเลือกตั้ง พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
To reappoint Gen. Montree Sungkasap as a director, chairman and chairman of the risk management committee
of the Company for another term
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain
อนุมัติการเลือกตั้ง นายยงยศ ปาละนิติเสนา กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
To reappoint Mr. Yongyos Palanitisena as a director, executive committee and risk management committee of the
Company for another term
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5.3
Agenda No. 5.3


วาระที่ 5.4
Agenda No. 5.4



อนุมัติการเลือกตั้ง นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ งของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
To reappoint Mr. Suppakit Dulyapich as a director and risk management committee of the Company for another
term
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain
อนุมัติการเลือกตัง้ นายกิจจา สมัญญาหิรัญ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง
To reappoint Mr. Kijja Smunyahirun as a director and executive committee of the Company for another term
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
Agenda No. 6
To consider and approve the remuneration for directors for the year 2020
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
Agenda No. 7
To consider and approve the appointment of auditors for the year 2020 and the remuneration for the auditors
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain
วาระที่ 8
เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8
Other business (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting
and will not be regarded as a vote of shareholder.
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือ
ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider
or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to
freely vote at his/her own discretion.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be
deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed
หมายเหตุ / Remarks

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

1.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one
Proxy.

2.

วาระเลือกตัง้ กรรมการ เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected

3.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B

ใบประจําต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to the Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders’ Annual General Meeting
2020 to be held on Wednesday 29 April 2020, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road
(Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue
-------------------------------------------------------- วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Subject Flection of directors (continue).
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________
 เห็นด้วย Approve
 ไม่เห็นด้วย Disapprove
 งดออกเสียง Abstain

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 9
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
Stamp Duty THB 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C
(แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ )
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1) ข้าพเจ้า
I/We
ในฐานะผูป้ ระกอบการธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)
ให้กบั _________________________________________________________________________
As the Custodian for
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
As a shareholder of
NFC Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding a total amount of
shares and having total voting right of
หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary share
shares and having total voting right of
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred share
shares and having total voting right of

พ.ศ.
Year
สัญชาติ

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ขอ้ มูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use
details in Enclosure No. 7)
1. ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
Province
Postal Code
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด
กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2020
to be held on Wednesday 29 April 2020, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (BangnaTrad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
Agenda No. 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน 2562
To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2019 held on 21
June 2019
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes
วาระที่ 2
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
Agenda No. 2
To acknowledge the operational result of the Company for the year 2019
(ระเบียบวาระนี ้ เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจําปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่
Agenda No. 3

31 ธันวาคม 2562
To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the
Company for the year 2019 ending on 31 December 2019
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes

วาระที่ 4
Agenda No. 4



วาระที่ 5
Agenda No. 5
วาระที่ 5.1
Agenda No. 5.1



วาระที่ 5.2
Agenda No. 5.2



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562
To consider and approve the reservation of the net profit for the year 2019 as legal reserve, and the omission of
dividend for the operation result of the Company for the year 2019
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1)
พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ (2) นายยงยศ ปาละนิติเสนา (3) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ และ (4) นายกิจจา สมัญญาหิรัญ
To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, who are (1) Gen. Montree
Sungkasap, (2) Mr. Yongyos Palanitisena, (3) Mr. Suppakit Duyapich, and (4) Mr. Kijja Smunyahirun
อนุมัติการเลือกตั้ง พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
To reappoint Gen. Montree Sungkasap as a director, chairman and chairman of the risk management committee
of the Company for another term
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes
อนุมัติการเลือกตั้ง นายยงยศ ปาละนิติเสนา กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
To reappoint Mr. Yongyos Palanitisena as a director, executive committee and risk management committee of the
Company for another term
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

วาระที่ 5.3
Agenda No. 5.3



วาระที่ 5.4
Agenda No. 5.4



(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes Approve
votes
อนุมัติการเลือกตัง้ นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
To reappoint Mr. Suppakit Dulyapich as a director and risk management committee of the Company for another
term
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes
อนุมัติการเลือกตัง้ นายกิจจา สมัญญาหิรัญ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง
To reappoint Mr. Kijja Smunyahirun as a director and executive committee of the Company for another term
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
Agenda No. 6
To consider and approve the remuneration for directors for the year 2020
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
Agenda No. 7
To consider and approve the appointment of auditors for the year 2020 and the remuneration for the auditors
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes
วาระที่ 8
เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8
Other business (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting
and will not be regarded as a vote of shareholder.
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือ
ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider
or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to
freely vote at his/her own discretion.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be
deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed
หมายเหตุ / Remarks
1.

2.

3.

4.
5.

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(

)

หนังสือมอบฉันทะแบบค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลให้เท่านัน้
The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be
the share depository.
หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Documents required to be submitted with this proxy form are:
(1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
(2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one
Proxy.
วาระเลือกตัง้ กรรมการ เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C

ใบประจําต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to the Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders’ Annual General Meeting
2020 to be held on Wednesday 29 April 2020, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road
(Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue
-------------------------------------------------------- วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes

 วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes

 วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes

 วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Subject Flection of directors (continue).
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes
ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________
 เห็นด้วย_____________เสียง  ไม่เห็นด้วย_____________เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve
votes
Approve
votes
Approve
votes

