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เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2564 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็น การสรา้ง
ความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจด ทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) จึง เห็น
ควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้้
ถือหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป  

บรษัิทฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ที่จะเขา้รว่มประชมุ โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบยีนที่มี Barcode มาในวนัประชมุ 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง  

- ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายเุช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรอื 
หนงัสอืหนงัสอืเดินทางตวัจรงิ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวตา่งประเทศ)  

การมอบฉันทะ  

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออก เสยีง
ลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.nclthailand.com) 

- ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งสง่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานที่ประชุม ก่อน
การประชมุ โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรอืขีดลบ
ขอ้ความที่ส  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ ผูร้บัมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้                            
ผูต้รวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้  

เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ  

(1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

- ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนงัสอืเดินทาง 
ฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน  
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(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ลงนาม โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ซึ่งออกใหโ้ดย 
กระทรวงพาณิชย ์หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งไมเ่กิน 180 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล  

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล ใหส้่งส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือ 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไม่เกิน 180 วนั ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล  

- ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือ หนงัสือเดินทาง 
ฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน  

ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถมาเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้ 

(1) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระตามรายช่ือที่ปรากฏใน สิง่ที่สง่มาดว้ย 6 กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
ที่บริษัทจัดส่งมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม และขอใหท้่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พรอ้มส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนของทา่นกลบัมายงับรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียนลว่งหนา้ หรอื  

(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะและใหผู้ร้บัมอบฉันทะน ามา
แสดงในวนัประชุม พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน และบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริงของผูร้บั
มอบฉนัทะ  

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆา่ เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บรษัิทได ้อ านวย
ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน  
เวลาประชมุไดต้ัง้แต ่8.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น  

2. ในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูร้บัมอบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้  

3. หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบไุวไ้ม่ ชดัเจน หรอื
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะรวมถึงกรณีที่มี  การเปลี่ยนแปลง
หรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร  
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วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี ้ 

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่  ประชมุ
วา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

2. ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะชมูือขึน้ เมื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเห็นโดยใหม้ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมี ความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงที่บริษัทไดแ้จกให ้เมื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ เพื่อให้
เจา้หนา้ที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ของบตัร
ยืนยนัการลงคะแนน 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

- กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ  
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ 

ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ดงักลา่ว  
1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
2. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ และประธาน  
ในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได ้เว้นแต่เป็นการออกเสียง  
ลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ  

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสยีงแต่
ละวาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดท้ าเครื่องหมายไว ้และ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสรจ็สิน้การประชมุ 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

วันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผู้ถอืหุ้น – NCL 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 

(ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.) 

 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียนและบตัรประจ าตวั 
แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน, หนงัสอืมอบฉนัทะและ
หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉนัทะ 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

พิจารณาวาระการประชมุตามล าดบั 

วาระใดๆ ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผูถื้อ
หุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหย้กมือ เจา้หนา้ที่
จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อท าการนับคะแนน โปรด
ระบุความเห็นพรอ้มทัง้ลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่
ทนัที 

สรุปผลคะแนนใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้ทุกท่าน โปรด
ระบุความเห็นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 
พรอ้มทั้งลงนาม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่านใดใหย้ก
มือ เจา้หนา้ที่จะนบัคะแนน เมื่อเสร็จสิน้การลงมติใน
วาระนี ้เจา้หนา้ที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุ
ทา่น 


