
  

 

 

          
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 5) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use  
  details in Enclosure No. 5)  

 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  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวนัจันทรท์ี่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์
(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

 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. 1/2020 of the Company to be held on Monday 19 October 2020, at 9.30 hours, at  Meeting Room 6th floor, SC Group Building, No.88 
The Park Land (Bangna-Trad KM.5 ) , Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other 
date, time and venue. 
 
 
 
 
 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

(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 ้

 



  

 

 

          
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)   
 being a shareholder of   NFC Public Company Limited 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                                                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of      shares and have the right to vote equal to votes as follows: 
 � หุน้สามญั                                                                         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                        เสียง  
       ordinary share shares and have the right to vote equal to  votes  
 � หุน้บริุมสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
  preferential share shares and have the right to vote equal to  votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โปรดใชข้อ้มลูตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use  
  details in Enclosure No. 5)  

 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  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวนัจนัทรท์ี่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-
ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 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. 1/2020 of the Company to be held on Monday 19 October 2020, at 9.30 hours, at  Meeting Room 6th floor, SC Group Building, No.88 
The Park Land (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue. 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

(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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่29 เมษายน 2563 
Agenda No. 1 To consider and approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2020 held on 29 

April 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_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง  
   Approve                      votes        Disapprove                      votes            Abstain                           votes 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จาํกัด (NFCW) เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ทีร่องรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขุด
เจาะน้ํามัน 

Agenda No. 2 To consider and approve for NFCW Company Limited (NFCW) to invest in area development to support and service 
for the operators of structure assembly and pipe system yard, and the operators of dismantling/ cutting yard for the 
conveying pipe parts of oil rig project. 

   (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_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง  
   Approve                      votes        Disapprove                      votes            Abstain                           votes 

   (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_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง  
   Approve                      votes        Disapprove                      votes            Abstain                           votes 

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

 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. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ 
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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 
 

ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 (                                                                                                   )  

วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 3 Other business (if any) 



  

 

 

 
หมายเหตุ / Remarks 

1.    ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

  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.  ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีถือตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ (2) ได ้
  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.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  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. 

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)  
 Grant of proxy as a shareholder of NFC Public Company Limited 
 ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวนัจนัทรท์ี่ 19 ตลุาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป 
เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 At Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020 of the Company to be held on Monday 19 October 2020, 
at 9.30 hours, at  Meeting Room 6th floor, SC Group Building, No.88 The Park Land (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna 
District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other date, 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  



  

 

 

          
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
  

 เขียนที่                                        
 Written at 
 

                           วนัที่            เดือน                              พ.ศ.     
                            Date            Month                            Year 

 
(1)  ขา้พเจา้                           

  I/We                                                                                                                               สญัชาติ              
 ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) 
 ใหก้บั _________________________________________________________________________ 
 As the Custodian for    
             
 

(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 5) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use  
  details in Enclosure No. 5)  

 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  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวนัจนัทรท์ี่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-
ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 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. 1/2020 of the Company to be held on Monday 19 October 2020, at 9. 30 hours, at  Meeting Room 6th floor, SC Group Building, No.88 
The Park Land (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue. 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

(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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่29 เมษายน 2563 
Agenda No. 1 To consider and approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2020 held on 29 

April 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_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง  

 Approve                      votes Disapprove                         votes Abstain                           votes 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จาํกัด (NFCW) เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ทีร่องรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขุด
เจาะน้ํามัน 

Agenda No. 2 To consider and approve for NFCW Company Limited (NFCW) to invest in area development to support and 
service for the operators of structure assembly and pipe system yard, and the operators of dismantling/ cutting 
yard for the conveying pipe parts of oil rig project. 

   (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_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง  

 Approve                      votes Disapprove                         votes Abstain                           votes 
  

วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 3 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_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                     votes Abstain                           votes 

        
  



  

 

 

(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.    หนังสือมอบฉันทะแบบค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลใหเ้ท่านัน้ 
 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. 
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (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 

3. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected 
5.   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 C 
   



  

 

 

ใบประจาํต่อแบบพิมพห์นังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to the Proxy Form C 

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)  
 Grant of proxy as a shareholder of NFC Public Company Limited 
 ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวนัจนัทรท์ี่ 19 ตลุาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป 
เลขที่ 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
 At Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020 of the Company to be held on Monday 19 October 2020, at 
9.30 hours, at  Meeting Room 6th floor, SC Group Building, No.88 The Park Land (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna 
District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other date, 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_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                      votes Abstain                           votes 

 
 
  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_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                     votes Abstain                           votes 

 
  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_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes     Disapprove                      votes Abstain                           votes 

 
  วาระที ่     เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda   Subject Flection of directors (continue). 

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes     Disapprove                      votes Abstain                           votes 

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes     Disapprove                      votes Abstain                           votes 

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes     Disapprove                      votes Abstain                           votes 

 
                            ช่ือกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 

  เห็นดว้ย_____________เสียง          ไม่เห็นดว้ย_____________เสียง          งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve                      votes     Disapprove                      votes Abstain                           votes 
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