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เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2563 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

(ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส)์ 

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

ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ (ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ให้แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563                                     
ที่ Email : management@nclthailand.com เมื่อบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ทีม่ี
สทิธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ที่ก าหนดไวเ้มื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ บรษัิทฯ จะสง่ช่ือ
ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และ คู่มือการใช้งานในระบบไปยัง Email ที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ ส าหรับใช้ใน
โปรแกรมการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง  

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

การมอบฉันทะ  

- มอบฉนัทะให ้กรรมการอิสระ ของบรษัิทฯ ทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผู้

ถือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7 ในหนงัสอืเชิญประชมุฯ หรอื Download จากเว็บไซตข์อง

บรษัิท www.nclthailand.com) 

- หนงัสือมอบฉันทะตอ้งกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข 
หรอืขีดลบขอ้ความที่ส  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
พรอ้มทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
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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  

(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 (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน  

การยนืยันตัวตนของผู้ถอืหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563) 

ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ตอ้งส่งแบบแจง้การประชุม เอกสารประกอบการประชุม  และส าเนาบตัรประชาชน ของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ

ฉนัทะ (ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการมอบฉันทะ) ในหนงัสือเชิญประชมุฯ พรอ้ม Email Address และเบอรโ์ทรตดิต่อ (ท่ีสามารถติดตอ่กลบัได)้ เพ่ือ

ยืนยนัตวัตน ได ้2 ช่องทาง ดงันี ้ 

1. อีเมลล ์(Email Address) : management@nclthailand.com  
2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี เลขานกุารบรษิัท  

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน  

แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E – EGM Meeting) 

1. เม่ือผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้จง้ความประสงค ์และยืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ีก าหนดแลว้ บรษิัทฯ จะ

จัดส่งช่ือผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ท่ีไดส้่งมาแจ้งบริษัทฯ 

ส าหรบัใชใ้นโปรแกรมการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั (ภายในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563) 

2. การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษัทฯ สามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต /  โทรศพัทมื์อถือ ผ่าน 

Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรือ Internet บา้นพืน้ฐาน 

3. โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบ มาดว้ยตนเอง และ การมอบฉันทะ    

“แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 
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การส่งค าถามล่วงหน้า  

ผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามวาระ ภายในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 โดยแนบพรอ้มการแจง้ความประสงคเ์พ่ือเขา้ร่วม

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E – EGM Meeting) บริษัทฯ จะรวบรวมค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละวาระเพ่ือตอบค าถามของผุถื้อหุน้ในการ

ประชมุฯ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุฯ ในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามไดต้ามวาระที่ประชมุ  

การอ านวยความสะดวกในช่องทางอื่น 

บรษิัทฯ จะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แลว้จะน าขึน้เว็ปไซตบ์ริษัทฯ www.nclthailand.com ภายหลงัการประชุมเสร็จ

สิน้ 

ช่องทางการตดิต่อ  

1. อีเมลล ์(Email Address) : management@nclthailand.com  
2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี เลขานกุารบรษิัท  

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 
แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 

3. เลขานกุารบรษิัท เบอรต์ดิตอ่ 02-4737300 ตอ่ 300 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีแจง้ความจ านงผ่านระบบออนไลน ์โดยใหน้บัหนึ่งเสียงตอ่หนึง่
หุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่
สามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น  

2. ในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูร้บัมอบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้  

3. หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบไุวไ้ม่ ชดัเจน หรอื
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะรวมถึงกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลง
หรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร  

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี ้ 

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่  ประชมุ
วา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

2. ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน ์เมื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเห็นโดยใหม้ีผูถื้อหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉันทะมี ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เพื่อให้
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทประมวลผลและตรวจนบัคะแนน 
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  หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 5 

 
 

 

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 จากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดล้งคะแนนผ่านระบบออนไลน ์และ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสรจ็สิน้การประชมุ 

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดส้่วนเสียเป็น
พิเศษในเรือ่งใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้  

2. ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

3. การนบัคะแนน จะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีงเทา่นัน้จากนัน้จะน าคะแนน
เสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

4. เมื่อเสร็จสิน้การประมวลผลคะแนนแลว้จะประกาศผลใหท้ี่ประชุมรบัทราบทนัทีที่ท  าการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดย
แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละของผูถื้อหุน้
ตามมติที่ตอ้งใช ้

 

 

 


