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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก.) 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ทำ้ยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 
Proxy (Form A) 

 

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

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

(1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 
 I/We Nationality   
 อยู่บา้นเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์..........................................  
 Amphur / Khet  Province   Postal Code 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด ( มหำชน ) 
 being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุน้สามญั........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุมิสทิธิ...................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพยีง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6) 

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นางจิตรมณี สวุรรณพลู อาย ุ67 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 18 ซอยบางแค 3 ต าบล / แขวง บางแค อ าเภอ / เขต บางแค กรุงเทพฯ 
                    Name Mrs. Jitmanee Suwannapool Age 67 Years, Residing at 18 Soi Bankae 3 Tambol/Khwaeng Bankae Amphur/Khet Bankae Bangkok 

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด   อาย ุ59 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรกันอ้ย อ าเภอ / เขต เมือง จงัหวดั นนทบรุี 

 Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 59 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Mueng Province    
 Nonthaburi  

  
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ  อาย ุ40 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 81 หมู่บา้นปรชีา 1 ถนนบรมราชชนนี 65 อ าเภอ / เขต ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 
                    Name Ms. Chanyapat Wiphatthanananthakul Age 40 Years, Residing at 81 Mubanprecha 1 Borommaratchachonnani Road 
    Amphur/Khet Taling Chan Bangkok 
        หรือ (Or)  
 1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท่ี ............................................. 
                      Name                                                                                           age            years, residing at 

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

จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..............................................หรือ 
Province   Postal Code or 
 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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 2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age             years, residing at 

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

จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................... 
Province   Postal Code  
 
 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัศกุรท่ี์ 28 สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ ส  านกังานใหญ่ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่น
แนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2020 
shall be convened on August 28, 2020 and the meeting will be broadcasting live via electronic media at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m. at NCL 
Meeting’s room 56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 12/1, Somdejprajaotaksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place 
as the meeting may be adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้
ไดก้ระท 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 ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                       ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั
มอบ ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
 
 
 
 
 

 

ผู้ทีม่ำประชุมด้วยตนเอง 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. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ทำ้ยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

 

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

 
 (1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ........................................................................... . 

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

 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์..........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด( มหำชน ) 
 being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุน้สามญั........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุมิสทิธิ...................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 

3) ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพยีง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6)  

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นางจิตรมณี สวุรรณพลู อาย ุ67 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 18 ซอยบางแค 3 ต าบล / แขวง บางแค อ าเภอ / เขต บางแค กรุงเทพฯ 
                    Name Mrs. Jitmanee Suwannapool Age 67 Years, Residing at 18 Soi Bankae 3 Tambol/Khwaeng Bankae Amphur/Khet Bankae Bangkok  

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด   อาย ุ59 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรกันอ้ย อ าเภอ / เขต เมือง จงัหวดั นนทบรุี 
                    Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 59 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Mueng Province  
   Nonthaburi  

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ  อาย ุ40 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 81 หมู่บา้นปรชีา 1 ถนนบรมราชชนนี 65 อ าเภอ / เขต ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 
                    Name Ms. Chanyapat Wiphatthanananthakul Age 40 Years, Residing at 81 Mubanprecha 1 Borommaratchachonnani Road 
    Amphur/Khet Taling Chan Bangkok 
 

        หรือ (Or)  
 1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                           age             years, residing at 

ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

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

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

จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................... 
Province           Postal Code  
 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัศกุรท่ี์ 28 สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ ส  านกังานใหญ่ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่น
แนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2020 
shall be convened on August 28, 2020 and the meeting will be broadcasting live via electronic media at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m. at NCL 
Meeting’s room 56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 12/1, Somdejprajaotaksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place 
as the meeting may be adjourned. 
 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั้งนี ้ดงันี ้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
  วำระที ่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
 Agenda Item 1  To Consider and Adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 
  
         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 
      วำระที ่2 พจิำรณำอนุมัตกิำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพทีอ่อกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุน โดยเฉพำะเจำะจงและเป็น 
   บุคคลทีไ่ม่เกีย่วโยงกับบริษัท ในวงเงนิไม่เกิน 300,000,000 บำท 
 Agenda Item 2  To consider and approve issuance of Convertible Debenture by the way private placement to non-related person in 

the amount not exceeding 300,000,000 Baht 
 
         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
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  วำระที ่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 30,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
113,538,062 บำท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 144,038,062 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 
122,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ ของหุ้นกู้แปลงสภำพ 

  Agenda Item 3 To consider and approve increase in registered capital of the company in the amount 30,500,000 Baht from 
113,538,062 Baht to 144,038,062 Baht by issuance of new ordinary shares not exceeding 122,000,000 shares at 0.25 
Baht par value in order to reserve for the exercise of the conversion right of the Convertible Debentures. 

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

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

  วำระที ่ 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพที่ออก
ใหม่ของบริษัท 

Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of the newly-issued shares for the conversion of Convertible Debenture 

 

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

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 

 
วำระที ่5        พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิม่เตมิบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ 

 Agenda Item 5 To consider and approve the amendment of clause 4 of the company’s memorandum of association to be in line  
   with the increase of the company’s registered capital 
 

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

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระที ่6          พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 
Agenda Item 6 To Consider Other Matters (if any) 

 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใิน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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. 
 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  ใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
หมายเหต/ุRemarks 
 

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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.  กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตาม

แนบ 
  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด( มหำชน ) 
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์ในวันศุกรท่ี์ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. โดย
ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส  านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนน
สมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  For the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2020 shall be convened on August 28, 2020 and the meeting will be broadcasting 
live via electronic media at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m. at NCL Meeting’s room 56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 12/1, Somdejprajaotaksin Road, 
Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
   
  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วนัท่ี/Date…………………………….. 
 
 
 ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 (........................................................) 
   วนัท่ี/Date…………………………….. 

 


