
  

 

 

          
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A 
  

 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 



  

 

 

 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. 

   -  โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
   -  กรุณาแนบสาํเนาบตัรประชาชน (ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง) ของผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มใบมอบฉันทะฉบบันี ้

 


