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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(ส  าหรบัผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

Proxy Form C  
 (For foreign shareholders who appointed Custodian in Thailand) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้_______________________________              เขียนท่ี ____________________________________  _ 
Shareholders Register no.                                                                                                                               Written at   

  

วนัท่ี _______  เดือน__    ________พ.ศ. ___________
                                                Date              Month    Year 

(1)  ขา้พเจา้ I /We ____________________________________________________________________  สญัชาติ Nationality______________________________ ____ 

ท่ีอยู ่Address:________________________________________________________________________________           ___________________________________               

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหก้บั ______________________          _________ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน)    

 As being the custodian of                                                                                                          being a shareholder of Nirvana Daii Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  ___________________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  _________________________________________ เสียง ดงันี ้ 
holding total of amount of   shares and have the right to vote equal to                                             votes as follows; 

หุน้สามญั __________________________________________  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________________________________  _เสียง 
Ordinary share                                 shares and have the right to vote equal to                                                              votes 

 หุน้บรุิมสิทธิ ________________________________________  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________________________________   ______ เสียง 
Preferred share                                 shares and have the right to vote equal to                                                          votes 

(2) ขอมอบฉันทะให ้hereby appoint 

(1) นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________   อาย ุ ___________________________________ปี   

Mr. / Mrs. /Miss        Age                                                      year(s) 

ท่ีอยู ่  _________________________________________________________________________________________________________หรือ 
 Address                                    or 

(2) นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________   อาย ุ ___________________________________ปี   

Mr. / Mrs. /Miss        Age                                                      year(s) 

ท่ีอยู ่  _________________________________________________________________________________________________________หรือ 
 Address                                    or 

 (3) นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________   อาย ุ ___________________________________ปี   

Mr. / Mrs. /Miss        Age                                                      year(s) 

ท่ีอยู ่  _________________________________________________________________________________________________________หรือ 
 Address                                    or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของ
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัขึน้ในวนัจนัทรท่ี์ 29 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ ชั้น 15 อาคารสิงห ์คอม
เพล็กซ ์เลขท่ี 1788 ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2020 of Nirvana Daii Public Company Limited, which will be held on 29 May 2020 at 09.00 a.m., at the PRIDE Lounge, 15th Floor, Singha 
Complex, No. 1788 New Petchaburi Road, Khwaeng Bang Kapi, Khet Huai Kwang, Bangkok 10310, or any date and at any postponement 
thereof. 
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(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows; 

     มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Full authorization to vote by all number of shares held by me. 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Partial authorization:  
  หุน้สามญั ________________________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ______________________________________   เสียง 
  Common share     shares and having                                            votes 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows; 

  วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 
       Agenda 1: To adopt the minutes of the Annual General Meeting of shareholders Meeting 2019, held on 22 April 2019 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                       
Approve                           Vote(s)                                  Disapprove                           Vote(s)                Abstain                               Vote(s) 

 

 วาระท่ี 2   รบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2562   
      Agenda 2:  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2019 
 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุติังบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
      Agenda 3:  To consider and approve the annual Financial Statements for the year ended on 31 December 2019  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุติัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
      Agenda 4:  To consider and approve the legal reserve and To acknowledge the interim payment 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s) 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
      Agenda 5:   To consider and approve the re-election of directors who retire on rotation 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
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   เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
Vote for all the nominated candidates as a whole 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

    เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Vote for an individual nominee  

  5.1  นางพจนารถ  ปริญภทัรภ์ากร   / Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn 

   เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_______________เสยีง                                 
        Approve                             Vote(s)                    Disapprove                            Vote(s)             Abstain                             Vote(s)                        

  5.2  นายนริศ เชยกลิ่น / Mr. Naris Cheyklin 
   เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_______________เสยีง                                 
         Approve                           Vote(s)                     Disapprove                            Vote(s)            Abstain                              Vote(s)                        

  5.3  นายศรศกัดิ์ สมวฒันา / Mr. Sornsak Somwattana 
   เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_______________เสยีง                                 
        Approve                             Vote(s)                    Disapprove                            Vote(s)            Abstain                              Vote(s)       

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ 
      Agenda 6:  To approve the directors’ remuneration and the directors’ bonus 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                    ไม่เห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                                   
Approve                             Vote(s)                         Disapprove                           Vote(s)              Abstain                                 Vote(s) 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
      Agenda 7:   To appoint the Company’s Auditors and approve their remuneration for the year 2020 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
       Agenda 8:   Any other businesses (if any) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแ ละไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder. 
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(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of 

any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 
 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทกุประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/We specify in the proxy form, shall be 

deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                (………………...….…………..…………….)  
 
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                (………………...….…………..…………….)  
  
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                (………………...….…………..…………….)  
  
  ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
               (………………...….…………..…………….)                      

 

หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand 
to be responsible for safeguarding shares only.  

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ  
 Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:  

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน  
 Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

  Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.  
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน หุน้ให้ผูร้บัมอบฉันทะ
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. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ  
 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental 

Proxy Form as enclosed.  



การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน)       

 

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) / The proxy is granted by a shareholder of Nirvana Daii Public Company Limited. 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ในวนัจันทรท่ี์ 29 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชุม เดอะ ไพรด์ เลาจน ์ 
ชัน้ 15 อาคารสิงห ์คอมเพล็กซ ์เลขท่ี 1788  ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020  of  Nirvana Daii Public Company Limited, which will be held on 29 June 2020 
at 09.00 a.m., at the PRIDE Lounge, 15th Floor, Singha Complex, No. 1788 New Petchaburi Road, Khwaeng Bang Kapi, Khet Huai Kwang, Bangkok 10310, or 
any date and at any postponement thereof. 

 

 วาระท่ี……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Agenda Item……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 วาระท่ี……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Agenda Item……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 วาระท่ี……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Agenda Item……:   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย_________________เสียง                   ไมเ่ห็นดว้ย_________________เสียง            งดออกเสียง_________________เสียง                            
Approve                           Vote(s)                     Disapprove                           Vote(s)         Abstain                                   Vote(s)                        

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
    

ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(……………………………..…...…….…..) 

 
ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………….………...…….…..) 
 

ลงนาม/Signed ………………...….…………..……………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(………………….……………...…….…..) 


