
  

 

 

          
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 
  

 เขียนที่                                        
 Written at 
 

                           วนัที่            เดือน                              พ.ศ.     
                            Date            Month                            Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า                           

  I/We                                                                                                                               สญัชาติ              
  อยูบ้่านเลขที่    Nationality  

  Address                  
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ     บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)   
 being a shareholder of   NFC Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                                     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                      เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of      shares and have the right to vote equal to votes as follows: 
 � หุ้นสามญั                                                                         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                        เสียง  
       ordinary share shares and have the right to vote equal to  votes  
 � หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
  preferential share shares and have the right to vote equal to  votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ข้อมลูตามสิ่งที่สง่มาด้วย 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  อยูบ้่านเลขที่                                                   
  Name age years,  residing at 
 ถนน                           ตําบล/แขวง                                             อําเภอ/เขต                                                  
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                                                                รหสัไปรษณีย์                                                           หรือ 
 Province Postal Code or 

 2. ช่ือ  อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                           หรือ 
 Province Postal Code or 

 3. ช่ือ  อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                            
 Province Postal Code  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ในวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 
2/4 หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for 
the year 2019 of the Company to be held on Monday 29 April 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. 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Stamp Duty THB 20 



  

 

 

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

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda No. 1 Matters to be informed by the Chairman 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2018 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the 

Company for the year 2018 ending on 31 December 2018 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   ไมเ่ห็นด้วย              งดออกเสียง                              งดออกเสียง 

 Approve                    Disapprove            Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

Agenda No. 4 To consider and approve the reservation of the net profit for the year 2018 as legal reserve, and declaration of 
dividend for the operation result of the Company for the year 2018 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) 

รศ.ดร. เสรี วงศ์วงษ์มณฑา (2) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (3) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช  

รุ่งกรไพศาล โดยให้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้ามาดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการแต่

ละท่านมีตาํแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดาํรงตาํแหน่งอยู่ ก่อนแล้วทุกประการ 

Agenda No. 5 To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, who are (1) Assoc. Prof. 
Dr. Seri Wongmonta, ( 2)  Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee, ( 3)  Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, and ( 4)  Mrs. 
Bongkot Rungkornpaisarn, by reappointing all aforementioned 4 directors to serve as directors of the Company 
for another term in all positions originally held by each of them 

วาระที่ 5.1 อนุมัติการเลือกตัง้ รศ.ดร. เสรี วงศ์วงษ์มณฑา กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.1 To reappoint Assoc. Prof. Dr. Seri Wongmonta as a director, independent director and chairman of the audit 
committee of the Company for another term    

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย Approve      ไมเ่ห็นด้วย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 5.2 อนุมัติการเลือกตัง้ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.2 To reappoint Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee as a director, vice chairman and chairman of the executive 
committee of the Company for another term 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย Approve      ไมเ่ห็นด้วย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

  



  

 

 

วาระที่ 5.3 อนุมัติการเลือกตัง้ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda No. 5.3 To reappoint Mr. Wiboon Rasmeepaisarn as a director and risk management committee of the Company for 
another term 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย Approve      ไมเ่ห็นด้วย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 5.4 อนุมัติการเลือกตัง้ นางบงกช รุ่งกรไพศาล กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ อีก

วาระหน่ึง 

Agenda No. 5.4 To reappoint Mrs. Bongkot Rungkornpaisarn as a director and executive committee of the Company for another 
term 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย Approve      ไมเ่ห็นด้วย Disapprove     งดออกเสียง Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2019 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นด้วย Approve      ไมเ่ห็นด้วย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2019 and the remuneration for the auditors 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เร่ือง การซือ้หุ้นคืน (Treasury stock) 

Agenda No. 8 To consider and approve an amendment to article 12 of the articles of association of the Company regarding 
treasury stock 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 9 Other business (if any) 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain  
  



  

 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่
 เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา  หรือ
 ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
 พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 
 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ 
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

หมายเหตุ / Remarks 

1.    ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

  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.  ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือตามท่ีระบไุว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจํานวนท่ีถือตามท่ีระบไุว้ในข้อ (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.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
  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.  



  

 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)  
 Grant of proxy as a shareholder of NFC Public Company Limited 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บางนา 
ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 At Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 of the Company to be held on Monday 29 April 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 

--------------------------------------------------------- 
 
  วาระที่      เร่ือง                                              

Agenda Subject  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 
 
 
  วาระที่      เร่ือง                                              

Agenda  Subject  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 

 
  วาระที่      เร่ือง                                              

Agenda  Subject 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 

 
  วาระที่      เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

Agenda   Subject Flection of directors (continue). 

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นด้วย Approve      ไมเ่ห็นด้วย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   
 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นด้วย Approve      ไมเ่ห็นด้วย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   
 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นด้วย Approve      ไมเ่ห็นด้วย Disapprove     งดออกเสียง Abstain   
 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

   เห็นด้วย Approve      ไมเ่ห็นด้วย Disapprove     งดออกเสียง Abstain  
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