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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 
การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ของบริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) เพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์ม
ลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะมาดว้ย 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
ก. กรณผู้ีถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตัวประชาชน บตัรประจ าตัว
ขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

ข. กรณมีอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ ก และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ ก 

 
นิติบุคคล 
ค. กรณผู้ีแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ ก  
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล   

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นตามกฏหมาย 

ง. กรณผู้ีถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ 

ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูมี้อ านาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนาม
นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูมี้อ  านาจลงนามนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นตามกฏหมาย 

(3) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ ก 
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จ. กรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น 
(1) ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ ค หรือ ง 
(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน     

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม         
      (2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน  
  (2.2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

 
ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้ 
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
2. วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงเป็นไปตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไว้
จ  านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
ดงัน้ี   
 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
 
หากผู ้ถือหุ้นท่ี เป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้  Custodian  ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝาก
และดูแลหุ้นประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก ww.namyongterminal.com 
และโปรดน าใบมอบฉนัทะมาในวนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 
ก. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง   เท่านั้น  
(2) ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 ข. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 
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 ของบริษทั คนใดคนหน่ึง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

 ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและ 
 มีผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทั้งน้ี บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะ

ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
ง. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองมายงับริษทัภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่าง

น้อย 1 ช่ัวโมงเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม   
 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมงหรือตั้งแต่เวลา 
08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์  เลขที่ 9 /9   ถนนวิภาวดีรังสิต หลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
ก.   วาระทัว่ไป 

(1)   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ โดยให้นบัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น      
ซ่ึงผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) 

(2)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1)  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

เท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(2.2)   หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือ
มอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
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นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ข.   วาระเลอืกตั้งกรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน  

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
วธีิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชุมช้ีแจงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบโดยมีแนวทางดงัน้ี 
(1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากท่ีประชุมวา่ผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
(2) ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะชูมือข้ึน (เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั) เม่ือประธานท่ีประชุมสอบถาม

ความเห็น โดยใหมี้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง (เวน้แต่
เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 

 
มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชุม 
(2) กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฏหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฏหมายหรือขอับงัคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(2.1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
(2.2) ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้น 

และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้
แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษทัจะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม  


