
 
 

                บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
     NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ที่ NCL-M 15/64 

วนัท่ี 27 สงิหาคม 2564 

 

 เรือ่ง  การเผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ทางเว็บไซตข์องบรษัิท และการสง่ค าถามลว่งหนา้ 

 เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติก าหนดวนัประชมุวิสามญั     
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวันจันทรท์ี่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด       
ณ หอ้งประชุม ส านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จ
พระเจา้ตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 

บริษัทฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
ของบรษัิท ที่ www.nclthailand.com  ตัง้แต ่วนัท่ี 27 สงิหาคม 2564 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการ
ประชมุและขอ้มลูประกอบการประชมุ และสามารถสง่ค าถามลว่งหนา้ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี  ้

1. อีเมลล ์(Email Address) : management@nclthailand.com  
2. สง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที่ เลขานกุารบรษัิท  

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ 

แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 

ทัง้นีใ้หร้ะบช่ืุอที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และ อีเมล ์(Email Address) (ถา้มี) ที่สามารถติดต่อไดข้องผูถื้อหุน้, จ านวน
หุน้ท่ีถือในบรษัิทฯ และค าถามที่ประสงคจ์ะสอบถาม  ไดต้ัง้แตว่นันี ้ถึง วนัท่ี 6 กนัยายน 2564 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

 (นายกิตติ  พวัถาวรสกลุ)  
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

mailto:management@nclthailand.com


   

เอกสารแนบเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส ์

จากสถานการณปั์จจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเน่ือง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อ
ความเส่ียงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผูถ้ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมจึงไดน้ัดการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E – EGM) ซึ่งเป็นวาระการประชมุปกติตามหนังสือเชิญประชมุฯ ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

การเปิดประชุมและการด าเนินการประชุม 

บรษัิทฯ จะด าเนินการตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ในหนังสือเชิญประชมุฯ ที่ส่ง
ใหผุ้ถ้ือหุน้ 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ภายในวนัที่ 3 กนัยายน 2564) 

บรษัิทฯ ขอความรว่มมือผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะให ้กรรมการอิสระ ของบรษัิทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ย
ตนเอง โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยในหนังสือเชิญประชมุฯ 

การยืนยันตวัตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวนัที่ 3 กนัยายน 2564) 

ผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งส่งแบบแจง้การประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ และส าเนาบตัรประชาชน ของผูถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ  
(ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email : management 
@nclthailand.com  

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส(์E – EGM Meeting) 

1. เมื่อผูถ้ือหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะไดแ้จง้ความประสงค ์และยืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับรษัิทฯ ภายในวนัที่ก  าหนดแลว้ บรษัิทฯ จะ
ส่งชื่อผูใ้ช ้(USERNAME) และ รหสัผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการเขา้ใชง้านในระบบ ไปยงัอีเมลท์ี่ไดส่้งมาแจง้บรษัิทฯ ส าหรบั
ใชใ้นโปรแกรมการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E – EGM) โดยระบบของบรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
(ตัง้แต่วนัที่ 10 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป) 

2. การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทฯ สามารถใชไ้ดก้ับ คอมพิวเตอร/์ โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / โทรศัพทม์ือถือ ผ่าน  
Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรอื Internet บา้นพืน้ฐาน 

3. โดยระบบรองรบัการเขา้รว่มประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบ มาดว้ยตนเอง และ การมอบฉนัทะ “แบบ 
ข” ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 

การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผูถ้ือหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ที่เกี่ยวขอ้งตามวาระ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564 เท่านั้น โดยแนบพรอ้มการแจง้ความประสงคเ์พื่อเขา้
รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E – EGM Meeting) บรษัิทฯ จะรวบรวมค าถามที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละวาระเพื่อตอบค าถามของผุถ้ือหุน้ในการ
ประชมุฯ ทัง้นีผู้ถ้ือหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุฯ ในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามไดต้ามวาระที่ประชมุ  

การอ านวยความสะดวกในช่องทางอ่ืน 

บรษัิทฯ จะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แลว้จะน าขึน้เว็ปไซตข์องบรษัิทฯ  www.nclthailand.com ภายหลงัการประชุม
เสรจ็สิน้ 

ช่องทางการตดิตอ่ 

1. อีเมล ์(Email Address) : management@nclthailand.com 

2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที่ เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากดั (มหาชน) 
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
แขวงบุคคโล เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 

3. เลขานกุารบรษัิท เบอรต์ิดต่อ 02-4737300 ต่อ 300 
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