
  

 

 

          
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 
  

 เขียนที่                                        
 Written at 
 

                           วนัที่            เดือน                              พ.ศ.     
                            Date            Month                            Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                           

  I/We                                                                                                                               สญัชาติ              
  อยู่บา้นเลขที่    Nationality  

  Address                  
 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ     บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)   
 As a shareholder of   NFC Public Company Limited 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                                                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง  ดงันี ้
 Holding a total amount of      shares and having total voting right of votes as follows: 
 � หุน้สามญั                                                                         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                        เสียง  
       Ordinary share shares and having total voting right of  votes  
 � หุน้บริุมสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
  Preferred share shares and having total voting right of  votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โปรดใชข้อ้มลูตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use  
  details in Enclosure No. 6)  

 1. ช่ือ                                                อาย ุ                 ปี  อยู่บา้นเลขที่                                                   
  Name age years,  residing at 
 ถนน                           ตาํบล/แขวง                                             อาํเภอ/เขต                                                  
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                                                                รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 2. ช่ือ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                          หรือ 
 Province Postal Code or 

 3. ช่ือ  อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                                                           
 Province Postal Code  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ 
ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด 
กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2021 
to be held on Wednesday 28 April 2021, 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. 

 

 
 
 
 
 
 

Enclosure 8 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Stamp Duty THB 20 



  

 

 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทรท์ี ่19 ตุลาคม 2563 
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020 held on 19 

October 2020 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve                ไม่เห็นดว้ย Disapprove               งดออกเสียง Abstain                           

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2020 

(ระเบียบวาระนี ้เป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 สิน้สุด ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the 

Company for the year 2020 ending on 31 December 2020 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve                ไม่เห็นดว้ย Disapprove               งดออกเสียง Abstain                           

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผล

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

Agenda No. 4 To consider and approve the reservation of the net profit for the year 2020 as legal reserve, and the omission of 
dividend for the operation result of the Company for the year 2020 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดว้ย Approve              ไม่เห็นดว้ย Disapprove            งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) 

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย ์(2) นางอารีย ์เติมวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย ์ศรีไชยธนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ ์รัตน

สุวรรณวทวี   

Agenda No. 5 To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, who are ( 1 )  Mr. Virasak 
Suthanthavibul, (2 )  Mrs. Aree Termwattanapakdee, (3 )  Dr. Sunee Sornchaitanasuk, and (4 )  Mr. Nataphong 
Ratanasuwanthawee  

วาระที่ 5.1 อนุมัติการเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย ์ กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.1 To reappoint Mr. Virasak Suthanthavibul as an independent director and chairman of audit committee of the 
Company for another term    

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 5.2 อนุมัติการเลือกตั้ง นางอารีย ์เติมวัฒนาภักดี กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.2 To reappoint Mrs. Aree Termwattanapakdee as an independent director and audit committee of the Company for 
another term 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   



  

 

 

 

วาระที่ 5.3 อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.3 To reappoint Dr. Sunee Sornchaitanasuk as a director and risk management committee of the Company for another 
term 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 5.4 อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.4 To reappoint Mr. Nataphong Ratanasuwanthawee as a director and executive committee of the Company for another 
term 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2021 and the remuneration for the auditors 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 8 Other business (if any) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain    
        
  



  

 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี ้  ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่
 เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา  หรือ
 ลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ
 พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 
 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ 
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 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 
 

ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

หมายเหตุ / Remarks 

1.    ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

  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.  วาระเลือกตัง้กรรมการ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected  

3.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  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   



  

 

 

ใบประจาํต่อแบบพิมพห์นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to the Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 ของบริษัทฯ 
ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders’ Annual General Meeting  
2021 to be held on Wednesday 28 April 2021, 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 

--------------------------------------------------------- 
 
  วาระที ่     เร่ือง                                              

Agenda Subject  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 
 
 
  วาระที ่     เร่ือง                                              

Agenda  Subject  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 

 
  วาระที ่     เร่ือง                                              

Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 

 
  วาระที ่     เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda   Subject Flection of directors (continue). 

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   
 

                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   
 

                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   
 

                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นดว้ย Approve      ไม่เห็นดว้ย Disapprove     งดออกเสียง Abstain  


