
  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก.) 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

Proxy (Form A) 
 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 

 วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 
 

(1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 
 I/We Nationality   
 อยู่บ้านเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  
 Amphur / Khet  Province    Postal Code 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกัด ( มหำชน ) 
 being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7) 

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด   อาย ุ58 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรักน้อย อ าเภอ / เขต เมือง จงัหวดั นนทบรีุ 
                    Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 58 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Nonthaburi                                                                                           
 
        หรือ (Or)  
 1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 

ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code or 
 2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 

ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province   Postal Code  
 
 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2562  ในวันศกุร์ท่ี 26
เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบียน  8.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders 2019 Friday 
April 26, 2019 at 9.30 a.m. registration at 8.00 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 
 
 

 ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 

 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
 ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Note: 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ท่ีมำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับนีม้ำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 
 วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 

 
 (1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ........................................................................... . 

 I/We Nationality 
 อยู่บ้านเลขท่ี........................      ถนน......................................................       ต าบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกัด( มหำชน ) 
 being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 
3) ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7)  

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด   อาย ุ58 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรักน้อย อ าเภอ / เขต เมือง จงัหวดั นนทบรีุ 
                    Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 58 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Nonthaburi                       
 
        หรือ (Or)  
 1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 

ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code or 
 2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 

ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province   Postal Code  
 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2562  ในวันศกุร์ท่ี 26 
เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบียน  8.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders 2019 Friday 
April 26, 2019 at 9.30 a.m. registration at 8.00 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
  วำระท่ี 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
 Agenda Item 1  To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2018  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 
      วำระท่ี 2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในรอบปี 2561 
 Agenda Item 2  To Acknowledge the Company’s Performances for Year 2018 
 

  วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี  
    สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
  Agenda Item 3 To Consider and Approve the Statements of Financial Position and Income Statements ended 31 December 2018 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

  วำระท่ี  4 พจิำรณำอนุมัตจัิดสรรเงนิก ำไรเพื่อเป็นเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2561 
        Agenda Item 4 To Consider and Approve the allocation of profit to legal reserve and dividend payment from the company’s  

performance ended December 31, 2018 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 

 
วำระท่ี 5        พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 Agenda Item 5 To Consider and Appoint a new Directors to replace Directors who retire by rotation 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
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  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 6        พจิำรณำรับทรำบกำรแต่งตัง้กรรมกำรให้ด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรท่ีลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ 
Agenda Item 6 To Consider and Acknowledge the appointment of directors to replace those who resigned from the position before  

the end of the term 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 7          พจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนกรรมกำรปี 2562 
 Agenda Item 7 To Consider and Approve the Director’s remuneration for the year 2019 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 8          พจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 
 Agenda Item 8 To Consider and Approve the appointment of the auditor and to fix the remuneration for the year 2019 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 9   พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
                   Agenda Item 9 To Consider Other Matters (if any) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of shareholder. 



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ือง

ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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. 
 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to 
be the actions performed by myself/ourselves. 

 

 ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
หมายเหต/ุRemarks 
 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
3.  กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

 ผู้ท่ีมำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับนีม้ำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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ใบประจ ำต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกัด( มหำชน ) 
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบียน  8.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซตีิท้าวเวอร์ 
ชัน้ 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

  For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on Friday April 26, 2019 at 9.30 a.m. registration at 8.00 a.m at The 
Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 
 
   
  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้   
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วนัท่ี/Date…………………………….. 
 
 
 ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 (........................................................) 
   วนัท่ี/Date…………………………….. 


