
  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

สิ่งที่สง่มาด้วย 6 

 
 

เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2562 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็น การสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด ทะเบียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) จึง เห็นควรก าหนดให้
มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิ
ตอ่ไป  

บริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ที่จะเข้าร่วมประชมุ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมี Barcode มาในวนัประชมุ 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง  

- ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายเุช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือ 
หนงัสอืหนงัสอืเดินทางตวัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ)  

การมอบฉันทะ  

- ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออก  เสียง
ลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.nclthailand.com) 

- ผู้ รับมอบฉนัทะต้องสง่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ก่อนการ
ประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความ
ที่ส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผู้ ถือหุ้ นชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเร่ิมเปิดลงทะเบียนเพื่อให้                            
ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉนัทะ  

(1) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส า เนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  

- ผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนงัสอืเดินทาง ฉบบั
จริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน  
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(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย  
กระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไมเ่กิน 180 วนั พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล  

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้สง่ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ซึง่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ หนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องไมเ่กิน 180 วนั ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล  

- ผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนงัสอืเดินทาง ฉบบั
จริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน  

ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถมาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี  ้ 

(1) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระตามรายช่ือที่ปรากฏใน สิ่งที่สง่มาด้วย 7 กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ ที่
บริษัทจัดส่งมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของทา่นกลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 เพื่อลงทะเบียนลว่งหน้า หรือ  

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะและให้ผู้ รับมอบฉนัทะน ามาแสดง
ในวนัประชมุ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของทา่น และบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริงของผู้ รับมอบฉนัทะ  

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้  อ านวย
ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุก่อน  เวลา
ประชมุได้ตัง้แต ่8.00 น. จนถึงเวลา 9.30 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น  

2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใด ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไม่
ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  
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3. หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่  ชดัเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มี  การเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร  

 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี ้ 

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่  ประชุมวา่ผู้
ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

2. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมูือขึน้ เมื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเห็นโดยให้มผีู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมี ความเห็นเพียง
อย่างใดอยา่งหนึ่ง ลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของบตัรยืนยนัการ
ลงคะแนน 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ  
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ  

ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงักลา่ว  
1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสยีงในเร่ืองนัน้ และประธาน ในที่
ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียง  ลงคะแนนเพื่อ
การเลอืกตัง้กรรมการ  

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงได้ท าเคร่ืองหมายไว้ และจะแจ้งผล
การนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสร็จสิน้การประชมุ 

 

 

 



 
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่  26  เมษายน  2562 
 

 ผู้ถอืหุ้น – NCL 

มาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 8.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 

(ตัง้แตเ่วลา 8.00 น.) 

 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและบตัรประจ าตวั 
แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน, หนงัสอืมอบฉนัทะและ
หลกัฐานประกอบ  พร้อมบตัรประจ าตวัผู้ รับมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 9.30 น.) 

พิจารณาวาระการประชมุตามล าดบั 

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ เจ้าหน้าที่
จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อท าการนับคะแนน โปรด
ระบุความเห็นพร้อมทัง้ลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่
ทนัที 

สรุปผลคะแนนให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน โปรด
ระบุความเห็นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 
พร้อมทัง้ลงนาม กรณี ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ในการเลอืกตัง้กรรมการบริษัททา่นใดให้ยก
มือ เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนน เมื่อเสร็จสิน้การลงมติใน
วาระนี ้เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่น 
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