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เอกสารและหลักฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 

บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พงึปฏิบตัสิ  าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้รษัิทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิดี ซึ่งจะเป็น การสรา้ง
ความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจด ทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ  ากดั (มหาชน) จึง เห็น
ควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้้
ถือหุน้ยึดถือปฏิบตัติอ่ไป  

บรษัิทฯ จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ท่ีจะเขา้รว่มประชมุ โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบียนท่ีมี Barcode มาในวนัประชมุ 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง  

- ใหแ้สดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท่ี้ยงัไมห่มดอายเุช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือ 
หนงัสือหนงัสือเดนิทางตวัจรงิ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวตา่งประเทศ)  

การมอบฉันทะ  

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออก เสียง
ลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.nclthailand.com) 

- ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งส่งหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชมุ และ/หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากประธานท่ีประชุม ก่อน
การประชมุ โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบ
ขอ้ความท่ีส  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท  

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผูถื้อหุ้นชาวต่างประเทศ ผูร้ ับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปิดลงทะเบียนเพ่ือให้                            
ผูต้รวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้  

เอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ  

(1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

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

- ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรือ หนงัสือเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน  
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(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนาม โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิตบิุคคล ซึ่งออกใหโ้ดย 
กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไมเ่กิน 180 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล  

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ส่งส  าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 180 วนั ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนัน้ พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล  

- ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรือ หนงัสือเดินทาง 
ฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน  

ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถมาเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้  

(1) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระตามรายช่ือท่ีปรากฏใน สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 7 กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ 
ท่ีบริษัทจัดส่งมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พรอ้มส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนของท่านกลบัมายงับรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 เพ่ือลงทะเบียนลว่งหนา้ หรือ  

(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและใหผู้ร้บัมอบฉันทะน ามา
แสดงในวนัประชุม พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน และบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริงของผู้รับ
มอบฉนัทะ  

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่า เพ่ือใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บรษัิทได ้อ านวย
ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมก่อน  
เวลาประชมุไดต้ัง้แต ่8.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวนัท่ี 28 เมษายน 2563 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูร้บัมอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

3. หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุวไ้ม่ ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีท่ีมี  การเปล่ียนแปลง
หรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร  
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วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี ้  

1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พจิารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากท่ี ประชุม
วา่ผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  

2. ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะชมืูอขึน้ เม่ือประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็นโดยใหมี้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมี ความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยันการลงคะแนนเสียงท่ีบรษัิทไดแ้จกให ้ เม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ของบตัร
ยืนยนัการลงคะแนน 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

- กรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงเป็นมตขิองท่ีประชมุ  
- กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือ  

ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ดงักลา่ว  
1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด  
2. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสียงในเร่ืองนัน้ และประธาน  
ในท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได ้ เวน้แต่เป็นการออกเสียง  
ลงคะแนนเพ่ือการเลือกตัง้กรรมการ  

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวธีิการนับคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบรษัิทจะนบัคะแนนเสียงแต่
ละวาระ จากบตัรยืนยันการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดท้ าเครื่องหมายไว ้และ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสรจ็สิน้การประชมุ 
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท เอ็นซแีอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที ่28 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผู้ถือหุ้น – NCL 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 

(ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.) 

 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียนและบตัรประจ าตวั 
แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน, หนงัสือมอบฉนัทะและ
หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉนัทะ 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

พจิารณาวาระการประชมุตามล าดบั 

วาระใดๆ ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหย้กมือ เจา้หนา้ท่ี
จะเก็บบัตรลงคะแนน เพ่ือท าการนับคะแนน โปรด
ระบุความเห็นพรอ้มทั้งลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าท่ี
ทนัที 

สรุปผลคะแนนใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผูถื้อหุ้นทุกท่าน โปรด
ระบุความเห็นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 
พรอ้มทั้งลงนาม กรณี ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่านใดใหย้ก
มือ เจา้หนา้ท่ีจะนับคะแนน เม่ือเสร็จสิน้การลงมติใน
วาระนี ้เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุก
ท่าน 
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