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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่กาํ หนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

(3)

ข้ าพเจ้ า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
nationality

ตําบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

อยูเ่ ลขที่
residing/located at no.
อําเภอ/เขต
จังหวัด
Amphur/Khet

พ.ศ.
Year
ซอย

Soi

Province

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Nok Airlines Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาทําเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอํานาจ

If you make proxy by choosing
No.1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรื อ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years residing/located at no.
อําเภอ
Amphur/Khet

อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณี เลือกข้อ 2. กรุ ณาทําเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No.
2, please mark  at  2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษัท คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายอภิชาติ จีระพันธุ์/ Mr. Apichart Chirabandhu หรื อ/Or
 นางจิราพร เชมนะสิริ/ Mrs. Chiraporn Chemnasiri
(รายละเอี ย ดประวัติ ก รรมการอิ ส ระปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ ว ย 7 ของหนังสื อเชิ ญ ประชุม ของการ
ประชุมวิส ามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2563) (Details of members of the Independent Directors of the
Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2020)
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ทั ้งนี ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the
meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 14 มกราคม 2563
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุ งเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on
January 14, 2020 at 14.00 hrs. at the Magic 2 Room, 2nd Floor, Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Kamphaeng Phet 6 Road, Talat
Bangkhen Sub District, Lak Si District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:
วาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมเพื่อทราบ
Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairman for acknowledgement
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)
วาระที่ 2
Agenda item no. 2

วาระที่ 3
Agenda item no. 3

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
To consider and approve the decrease of the registered capital of the Company and the amendment to Clause 4 of
the Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the decrease of registered capital
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To consider and approve the increase of the registered capital of the Company and the amendment to Clause 4 of
the Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the increase of registered capital
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

Enclosure 6 Page 32/43

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Any other business (if any)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีท่ขี ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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.

กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot
split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form
B. provided.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Nok Airlines Public Company Limited
ในการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ครั ้งที่ 1/2563 ในวั น ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งเมจิ ก 2 ชั น้ 2 โรงแรมมิ ราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on January 14, 2020 at 14.00 hrs. at the Magic 2 Room, 2nd Floor,
Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Kamphaeng Phet 6 Road, Talat Bangkhen Sub District, Lak Si District, Bangkok, or such other
date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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