หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1)

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Address

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โนวา เอมไพร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Nova Empire Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
❑ หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
❑ หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

(3)

สัญชาติ
nationality

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
❑ 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
❑ 2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
age
years, residing at
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
รัตนา สิทธิประศาสน์
Mrs. Ratana Sithiprasasna
เทพรัตน
Debaratana
กรุงเทพมหานคร
Bangkok

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
Or

อายุ 59 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30
age 59 years, residing No. 88 Soi Bangna-Trad 30
ตาบล/แขวง
บางนาใต้
อาเภอ/เขต
บางนา
Tambol/Khwaeng
Bangna Tai
Amphur/Khet Bangna
รหัสไปรษณีย์
10260
Postal Code
10260

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ในวัน ศุก ร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ งประชุม โซเชี่ยว ชั้น 2 โรงแรมดับ เบิ ้ล ยู กรุ งเทพฯ เลขที่ 106 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสีล ม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร โ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
on Friday, 30 April 2021 at 02.00 p.m. (Bangkok time) at Social Room, 2nd Floor, W Bangkok Hotel, No. 106 North Sathorn Road, Silom, Bangrak,
Bangkok, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Item No. 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
Adoption of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Item No. 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2563
Acknowledgement of the Annual Report on the business operation of the Company for 2020
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 3
Item No. 3

อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสาหรับปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Approval of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2020
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Item No. 4

อนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
Approval of an omission of annual dividend payments for 2020
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

หน้า 2 จาก 6
Page 2 of 6

วาระที่ 5
Item No. 5

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทีค่ รบรอบออกจากตาแหน่งตามวาระ
Approval of the re-election of directors
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ กรณีแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Approve the appointment of all directors
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
❑ กรณีแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
Approve the appointment of each director listed below
1.
นางสาวปาลีรฐั ปานบุญห้อม
Ms. Parleerat Panboonhom
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
2.
นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขนั ติ
Mr. Sudwin Panyawongkhanti
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
3.
นายเกรียงชัย ตรีนภากร
Mr. Kriengchai Trinapakorn
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

❑ งดออกเสียง
Abstain
❑ งดออกเสียง
Abstain
❑ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
Item No. 6

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
Approval of an appointment of a new director
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Item No. 7

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
Approval of the remuneration of directors for 2020
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 8
Item No. 8

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564
Approval of the appointment of auditors of the Company and fixing their remuneration for 2021
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 9
Item No. 9

ให้สัตยาบันเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2563
Ratification of the appointment of auditors, and fixing their remuneration of 2020
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 10
Item No. 10

อนุมัติการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี่ จากัด ให้กับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
Approval of the Disposal of an entire investment in TIW Industries Company Limited to the connected person
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 11
Item No. 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other business (if any)
❑ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a)
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
(b)
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

(6)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจ ารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting
considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy
shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the
proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form.
ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

(

)

(

)

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Remarks :
1.
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his
or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
2.
วาระเลือกตัง้ กรรมการผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลก็ได้
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate
individually.
3.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข ตามแนบ
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Supplemental Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โนวา เอมไพร์ จากัด (มหาชน)
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Nova Empire Public Company Limited.
ในการประชุมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโซเชี่ยว ชัน้ 2 โรงแรมดับเบิล้ ยู กรุงเทพฯ
เลขที่ 106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 30 April 2021 at 02.00 p.m. (Bangkok time) at Social Room, 2nd Floor, W
Bangkok Hotel, No. 106 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.
วาระที่
Item No.

วาระที่
Item No.

วาระที่
Item No.

วาระที่
Item No.

เรื่อง
Re:
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

เรื่อง
Re:
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

เรื่อง
Re:
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
I direct my proxy to cast the vote indicated below:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Re: To consider and approve the appointment of directors (if any)
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
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❑ งดออกเสียง
Abstain
❑ งดออกเสียง
Abstain
❑ งดออกเสียง
Abstain

