บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 15/64
วันที่ 27 สิงหาคม 2564

เรือ่ ง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคาถามล่วงหน้า
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกาหนดวันประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด
ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัท ที่ www.nclthailand.com ตัง้ แต่ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการ
ประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และสามารถส่งคาถามล่วงหน้าผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
1. อีเมลล์ (Email Address) : management@nclthailand.com
2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ทัง้ นีใ้ ห้ระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ (Email Address) (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ของผูถ้ ือหุน้ , จานวน
หุน้ ที่ถือในบริษัทฯ และคาถามที่ประสงค์จะสอบถาม ได้ตงั้ แต่วนั นี ้ ถึง วันที่ 6 กันยายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเนื่ อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อ
ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมจึงได้นัดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) ซึ่งเป็ นวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
การเปิ ดประชุมและการดาเนินการประชุม
บริษัทฯ จะดาเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่ง
ให้ผถุ้ ือหุน้
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564)
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมฯ
การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564)
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องส่งแบบแจ้งการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสาเนาบัตรประชาชน ของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
(ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรู ปมายังบริษัทฯ ที่ Email : management
@nclthailand.com
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E – EGM Meeting)
1.

เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่กาหนดแล้ว บริษัทฯ จะ
ส่งชื่อผูใ้ ช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ ไปยังอีเมล์ท่ไี ด้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สาหรับ
ใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E – EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(ตัง้ แต่วนั ที่ 10 กันยายน 2564 เป็ นต้นไป)

2.

การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทฯ สามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์/ โน๊ ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / โทรศัพท์มือถือ ผ่าน
Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้านพืน้ ฐาน

3.

โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทัง้ แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้ แบบ มาด้วยตนเอง และ การมอบฉันทะ “แบบ
ข” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

การส่งคาถามล่วงหน้า
ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามวาระ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564 เท่านั้น โดยแนบพร้อมการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้า
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM Meeting) บริษัทฯ จะรวบรวมคาถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อตอบคาถามของผุถ้ ือหุน้ ในการ
ประชุมฯ ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม
การอานวยความสะดวกในช่องทางอื่น
บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนาขึน้ เว็ปไซต์ของบริษัทฯ www.nclthailand.com ภายหลังการประชุม
เสร็จสิน้
ช่องทางการติดต่อ
1.

อีเมล์ (Email Address) : management@nclthailand.com

2.

ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600

3.

เลขานุการบริษัท เบอร์ติดต่อ 02-4737300 ต่อ 300

