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  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ 

รับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 

1. วัตถุประสงค์ 
ด้วยบริษัทฯ ค านึงถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้

ก่อนการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าซึ่งจะช่วยกลัน่กรองวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ อย่างแท้จริง และช่วยให้
บริษัทฯ สามารถคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียทกุ
ฝ่าย รวมทัง้ชว่ยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือ

บคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 5

ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ตามข้อ 2.1 ต้องถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ี

ถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

3. เอกสำรหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้น 

3.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น  

หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2 เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
กรณีบคุคลธรรมดา 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ 
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล 
-  ส าเนาหนงัสือรับรองของนิตบิคุคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายไุม่
เกิน 1 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคล (ต้องมีผล 
ณ วนัลงคะแนน) พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี)  
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- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือ 
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือท่ีได้ลงนามในแบบฟอร์ม 
พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
 

4. กำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

4.1 ขัน้ตอนในกำรเสนอ 
(1) กรอกแบบฟอร์มเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2560 

(แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงนามพร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบ ุ
(2) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้น

ทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุด และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตาม
รายละเอียดท่ีระบุ แล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุช่ือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานตดิตอ่กบับริษัทฯ จ านวน 1 ทา่น 

(3) กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จดัท า 
แบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ และลงนาม พร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบุ แล้วรวม
เอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั 

4.2 กำรพจิำรณำ 
(1)     เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น หากข้อมลูและเอกสารครบถ้วนจะ

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ทัง้นีค้ าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือ
เป็นสิน้สดุ 

(2)     เร่ืองท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจใุนวาระการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2560 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

(3)     เร่ืองท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พร้อมระบเุหตผุล 

4.3 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
(1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมลูเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน 

ไมเ่พียงพอ หรือเสนอมาไมท่นัภายในเวลาท่ีก าหนด 
(2) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ และข้อเท็จจริงท่ีกล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้

แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กตขิองเร่ืองดงักลา่ว 
(3) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
(4) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา

และเร่ืองดงักล่าวได้รับมติสนบัสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิ



หน้า 3 ของจ านวน 11 หน้า 

 

ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปล่ียนแปลง
ไปอยา่งมีนยัส าคญัจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

(5) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานก ากับดแูลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ   มติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(6) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
(7) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

5. กำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 

5.1 ขัน้ตอนในกำรเสนอ 
(1) กรอกแบบฟอร์มเสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัท 

(แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงนามพร้อมแนบหลกัฐานตามรายละเอียดท่ีระบ ุ
(2) กรณีผู้ ถือหุ้ นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา เลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัท ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกข้อมลูใน แบบ ข. รายละ 1 ชดุ และ ลงนาม พร้อม
แนบหลักฐานตามรายละเอียดท่ีระบุแล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดียวและให้ระบุช่ือ
บคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานตดิตอ่กบับริษัทฯ จ านวน 1 ทา่น 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอ
บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 
คน พร้อมลงลายมือช่ือและรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดียวกนั 

(4) กรอกแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน
และลงนามโดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ี
รับรองโดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาหลกัฐานแสดงวฒุิ
การศกึษาและหนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนั หรือลา่สดุ พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง และ กรณีเสนอมากวา่ 1 รายช่ือ ให้กรอก 1 ชดุ ตอ่ 1 รายช่ือ 

 

5.2 กำรพจิำรณำ 
(1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น หากข้อมลูและเอกสารครบถ้วนจะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาคุณสมบตัิของ
บุคคลดังกล่าว และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา ทัง้นีค้ าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นสิน้สดุ 
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(2) บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจช่ืุอในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2560  ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

(3) บุคคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พร้อมระบเุหตผุล 

 

5.3 คุณลักษณะและคุณสมบัตขิองกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรอิสระ 
(1) มีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัท 
(3) มีภาวะผู้ น า วิสัยทัศน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  เพ่ือประโยชน์

สงูสดุ ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็น
ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อยา่งแท้จริง 
 
 

6. ช่องทำงและระยะเวลำกำรเสนอเร่ือง 
6.1 ผู้ ถือหุ้ นสามารถแจ้งเร่ืองผ่านช่องทางดังนีจ้ัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ีลงนามเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยสง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ี  
 

เลขานกุารบริษัท   
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสิน  
แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600 

 6.2 ตัง้แต่วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ทัง้นี  ้บริษัทฯ จะถือวันท่ีตามตราประทับ
ไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นส าคญั 

 

7. ตดิต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ 
   หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ี เลขานกุารบริษัท  
 คณุรัชนี เหล่าสาครชยั โทร. 02-4737330 ตอ่ 307  Email : rachanee.l@nclthailand.com 


