หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก.)
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว)

ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Revenue Stamp
20 Baht

ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

Proxy (Form A)

เขียนที่ .......................................................................
Written at
วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ...................
Date
Month
Year
(1)

(2)

(3)

ข้ าพเจ้ า……………………………………………………………………..
สัญชาติ......................................................................
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่........................ ถนน...................................................... ตาบล/แขวง........................................................................
Address
Road
Tambol / Khwaeng
อาเภอ / เขต.................................................
จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์...........................................
Amphur / Khet
Province
Postal Code
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด ( มหำชน )
being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม................................. หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.............................. เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows:
หุ้นสามัญ........................................................
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................... เสียง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ......................................................
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................... เสียง
preference share
shares and have the right to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้ เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7)
กรรมการอิสระ (Company’s independent Director)
ชื่อ นายพงศ์พนั ธ์ คงกาเหนิด อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/13 ตาบล / แขวง บางรักน้ อย อาเภอ / เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 58 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Nonthaburi
หรื อ (Or)
1. ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขที่ .............................................
Name
age years,
residing at

ถนน ........................................................... ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต ............................... ………........
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ............................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..............................................หรื อ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขที่ ...........................................
Name
age years,
residing at
ถนน ........................................................... ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต ............................... ………........
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ...............................................................................................
Province

รหัสไปรษณีย์ ...................................................
Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่ อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26
เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบี ย น 8.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี ท้ าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานครหรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้
กระทาเองทุกประการ
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 ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( ...............................................................)
ลงนาม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...............................................................)
ลงนาม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...............................................................)
ลงนาม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...............................................................)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
ผู้ท่ มี ำประชุมด้ วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนีม้ ำแสดงต่ อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
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ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Revenue Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว)
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

Proxy Form B

เขียนที่ .......................................................................
Written at

วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ...................
Date

(1)

(2)

3)

Month

Year

ข้ าพเจ้ า……………………………………………………………………..

สัญชาติ............................................................................ .

อยู่บ้านเลขที่........................

ถนน......................................................

ตาบล/แขวง........................................................................

Address

Road

Tambol / Khwaeng

I/We

Nationality

อาเภอ / เขต.................................................

จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์...........................................

Amphur / Khet

Province

Postal Code

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด( มหำชน )
being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม................................. หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..............................
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows:

หุ้นสามัญ........................................................
Ordinary share
หุ้นบุริมสิทธิ......................................................
preference share

เสียง
votes
เสียง
votes

หุ้น
shares
หุ้น
shares

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................
and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................
and have the right to vote equal to

ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้ เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7)
กรรมการอิสระ (Company’s independent Director)
ชื่อ นายพงศ์พนั ธ์ คงกาเหนิด อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/13 ตาบล / แขวง บางรักน้ อย อาเภอ / เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 58 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Nonthaburi
หรื อ (Or)
1. ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขที่ .............................................
Name
age years,
residing at

ถนน ........................................................... ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต ............................... ………........
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ............................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..............................................หรื อ
Province
Postal Code
or
2. ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขที่ ...........................................
Name
age years,
residing at
ถนน ........................................................... ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต ............................... ………........
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด ...............................................................................................
Province

รหัสไปรษณีย์ ...................................................
Postal Code

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่ อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26
เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบี ย น 8.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี ท้ าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานครหรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วำระที่ 1
พิจำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2018
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วำระที่ 2
พิจำรณำรั บทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯในรอบปี 2561
Agenda Item 2 To Acknowledge the Company’s Performances for Year 2018
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัตงิ บแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรั บรอบระยะเวลำบัญชีประจำปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
Agenda Item 3 To Consider and Approve the Statements of Financial Position and Income Statements ended 31 December 2018
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วำระที่ 4
พิจำรณำอนุมัตจิ ัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ ำยเงินปั นผลประจำปี 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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วำระที่ 5
พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ
Agenda Item 5 To Consider and Appoint a new Directors to replace Directors who retire by rotation
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วำระที่ 6
พิจำรณำรั บทรำบกำรแต่ งตัง้ กรรมกำรให้ ดำรงตำแหน่ งแทนกรรมกำรที่ลำออกจำกตำแหน่ งก่ อนครบวำระ
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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วำระที่ 7
พิจำรณำอนุมัตคิ ่ ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562
Agenda Item 7 To Consider and Approve the Director’s remuneration for the year 2019
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วำระที่ 8
พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2562
Agenda Item 8 To Consider and Approve the appointment of the auditor and to fix the remuneration for the year 2019
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
วำระที่ 9
พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda Item 9 To Consider Other Matters (if any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Agreed
Disagreed
Abstained
(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.
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(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ อง
ใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็ จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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 ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( ...............................................................)
ลงนาม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...............................................................)
ลงนาม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...............................................................)

ลงนาม/Signed.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...............................................................)
หมายเหตุ/Remarks
1.

2.
3.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ ผ้ รู ับมอบ
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 shares
to many proxies for splitting votes.
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director.
กรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉั นทะตามแนบ
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.
ผู้ท่ มี ำประชุมด้ วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนีม้ ำแสดงต่ อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
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ใบประจำต่ อแบบพิมพ์ หนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด( มหำชน )
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบียน 8.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี ้ทาวเวอร์
ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานครหรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
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.

วำระที่ ………………….
เรื่ อง..............................................................................................................................
Agenda Item
Matter
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Favor
Against
Abstain
วำระที่ ………………….
เรื่ อง..............................................................................................................................
Agenda Item
Matter
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Favor
Against
Abstain
วำระที่ ………………….
เรื่ อง..............................................................................................................................
Agenda Item
Matter
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Favor
Against
Abstain
วำระที่ ………………….
เรื่ อง..............................................................................................................................
Agenda Item
Matter
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Favor
Against
Abstain
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ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed…………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(........................................................)
วันที่/Date……………………………..

ลงชื่อ/Signed…………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(........................................................)
วันที่/Date……………………………..

