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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
คาํช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน วธีิการมอบฉันทะ  

การแสดงเอกสารของผู้ถอืหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
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คาํช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน วธีิการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 

 

วธีิการลงทะเบียน 
 

 บริษทัจะเปิดให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่
เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งทิวลิป โรงแรม รามาการ์เดน้ส์ 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนท่ี
สถานท่ีจดัประชุม รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 
 

วธีิการมอบฉันทะ 
 

 กรณีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบับุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระเขา้
ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) 2550 ซ่ึงไดก้าํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมผูถื้อหุ้นไว ้3 แบบ 
ไดแ้ก่ 
 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหุน้ 

 

 ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี สาํหรับหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ
แบบ ค. ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.namyongterminal.com    
 
 

 อน่ึง วธีิการมอบฉนัทะสามารถดาํเนินการไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะตอ้งกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะใหถู้กตอ้งและชดัเจน และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและ

ผูรั้บมอบฉนัทะให้ถูกตอ้งครบถว้น และตอ้งปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักล่าว 

3. ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ สถานท่ีจดั
ประชุมก่อนจะเขา้ประชุม 

 



 
 

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

การแสดงเอกสารของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 บริษทัไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันั้น จึงขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านแสดงแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารดงัต่อไปน้ี ณ จุดลงทะเบียน 
 

1. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1.1. กรณีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัว
ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัข่ี หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ให้
ยืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท 
(ข) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ซ่ึงผูม้อบฉนัทะ

ไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
(ค) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

2. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
2.1. กรณีผูแ้ทนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 
(ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึง

เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ และรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล  

2.2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลง

นามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น และรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล 

(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลดงักล่าว 

(ง) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 
3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

3.1. เอกสารจากคสัโตเดียน (Custodian) 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูมี้อาํนาจกระทาํการ

แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 
บาท 

(ข) หนงัสือยนืยนัการไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
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(ค) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูมี้
อาํนาจกระทาํการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมีอาํนาจกระทาํการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) และรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของของคสัโตเดียน 
(Custodian) 

(ง) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของของคสัโตเดียน (Custodian) 
โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของของคสั
โตเดียน (Custodian) ดงักล่าว 

3.2. เอกสารจากผูถื้อหุน้ 
(ก) สําเนาหนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
(ข) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลง

นามในหนังสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น และรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคลดงักล่าว 

(ค) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และลงลายมือ
ช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลดงักล่าว 

3.3. เอกสารจากผูรั้บมอบฉนัทะ 
เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

 

 สาํหรับเอกสารใดท่ีจดัทาํเป็นภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกนัดว้ย และผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูแ้ทนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) รับรองความถกูตอ้งของคาํแปล 
 

การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
 

1. หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. ตอ้งออกเสียงลงคะแนน

เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
3. ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้
4. เจา้หนา้ท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง (ข) ผูรั้บมอบฉันทะตาม

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผูรั้บมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะ
ไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร โดย
ไม่ไดร้ะบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ  

5. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บฉันทะเขา้ประชุมแทน โดยไดร้ะบุคะแนนเสียงไวใ้นหนังสือมอบฉันทะอย่างชดัเจน 
บริษทัจะนาํคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหนา้ตั้งแต่เวลาท่ี
ผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยเจา้หน้าท่ีจะไม่แจกบตัรลงคะแนนในวาระท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุการออก
คะแนนเสียงแลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

  



 
 

 

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จํากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเวน้วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) ประธานท่ี
ประชุมจะสอบถามท่ีประชุมวา่ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือข้ึน 
- หากมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะทาํ

เคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกให้ก่อนเขา้ประชุม และส่งบตัร
ลงคะแนนดงักล่าวใหเ้จา้หนา้ท่ี ทั้งน้ี จะถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

- หากไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเอกฉันทเ์ห็นดว้ยตามท่ี
ประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

7. สาํหรับวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้แนะนาํ
แนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เจา้หนา้ท่ีจะเก็บ
บตัรลงคะแนนจากผูถื้อบตัรท่ีลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล แต่เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะเก็บบตัร
ลงคะแนนของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงเกบ็บตัรลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ย 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น 
ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุลใหท่ี้
ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

9. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
9.1 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
9.2 กรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนด ทั้งน้ี บริษทัไดร้ะบุการลงมติไวใ้นตอนทา้ยของแต่ละวาระการประชุมใน
หนงัสือเชิญประชุมวา่ มติในแต่ละวาระจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเท่าใด 

9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
9.4 ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเร่ืองนั้น 

10. การนบัคะแนนเสียงจะกระทาํทนัทีและประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระ 
 


