บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ NCL-M 08/63
วันที่ 30 มีนาคม 2563
เรือ่ ง

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563และมาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สาเนาเรียน เลขาธิการสานักงานกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิง่ ที่สง่ มาด้วย

1. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
2. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิ สติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติ
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Plus II-III ชั้น M
โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิรด์ เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120 ตามหนังสือเชิญประชุม
ซึง่ ได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน้
เนื่องด้วยห้อง Plus II-III ชัน้ M โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิรด์ เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพฯ 10120 สถานที่จดั ประชุมไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ตามประกาศกรุงเทพ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิ ดสถานที่
เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ในการนี ้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสถานที่จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 28
เมษายน 2563 ใหม่ เป็ น ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) เลขที่
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 (แผนที่ตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 1) ตามวันและเวลา และวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
และด้วยสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่มีจานวนผูต้ ิดเชือ้ โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)
เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมจึงข้อแจ้งมาตรการและซักซ้อมความเข้าใจมายังผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี ้
1. ขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้า สามารถกระทาได้ผา่ นช่องทางดังนี ้
2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) : management@nclthailand.com
2.2 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 อีเมลล์ (Email Address) (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ของผูถ้ ือหุน้ ,
จานวนหุน้ ที่ถือในบริษัทฯ และคาถามที่ประสงค์จะสอบถาม ได้ตงั้ แต่วนั นี ้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2563
3. กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทาความเข้าใจมายังผูถ้ ือ
หุน้ ถึงแนวทางการดาเนินการจัดประชุมของบริ ษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส
(COVID-19) ตามที่ได้แจ้งข่าวไปก่อนหน้านี ้ อ้างถึง ที่ NCL-M 06/63 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และเพิ่มเติม
ดังนี ้
3.1 ในวันประชุมบริษัทฯ ขอให้ผถู้ ือหุน้ ถามคาถามโดยเขียนคาถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และมอบให้
เจ้า หน้า ที่ ณ จุด ลงทะเบี ย นหรือ ภายในห้อ งประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษั ท ฯ จะ
จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คาถามทุกคาถามที่ไม่ได้ตอบในห้อง
ประชุม บริษัทฯ จะแสดงคาตอบบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว
3.2 บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดการให้บริการชากาแฟ และไม่อนุญาตให้ร ับประทานอาหารในบริเวณจัดการ
ประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสีย่ งของการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส
3.3 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค (ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2) ในกรณี
ที่ท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ทัง้ นีห้ ากมีผเู้ ข้าร่วมเป็ นจานวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งทีแ่ นบมำด้วย 1 แผนทีข่ องสถำนที่จดั ประชุม
Attachment 1 Map of the Meeting Venue

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
Attachment 2

แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี

2563 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
Health Declaration From
Befor attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 28, 2020
At NCL International Logistics Public Company Limited’s Meeting room
56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 12/1, Somdejprajaotaksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600

ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง เป็ นความจริงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19
ชื่อ – สกุล (Name-Surname) ………………………………………………….. หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile phone number)…………………………
1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5°C หรือไม่? Do you have a fever (≥ 37.5°C)?
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนีห้ รือไม่? Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough
เจ็บคอ Sore throats
นา้ มูกไหล Runny nose
เหนื่อย หอบ Shortness of breath
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือมาจากพืน้ ที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with
COVID-19 outbreak within the past 14 days?
4. ท่านมีประวัตสิ มั ผัสหรือใกล้ชดิ กับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients?

ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
มาจากประเทศ/ พืน้ ที่
(I have traveled to)
………………………
………………………
ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (NO)
ไม่ใช่ (NO)
ไม่ใช่ (NO)
ไม่ใช่ (NO)
ไม่ใช่ (NO)
ไม่ใช่ (NO)
ไม่ใช่ (NO)

ไม่ใช่ (NO)

หมายเหตุ : หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5°C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพืน้ ที่ที่มี
การระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยการติดเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ทา่ นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
If you have a fever (≥ 37.5°C) Or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the
COVID-19 outbreak area within 14 days; or have been in contact with suspiciously COVID-19 infected patients, we would like to kindly
ask for your cooperation in granting proxy to our independent director to attend the meeting on your behalf, by fling the Proxy A or Proxy
B and submit to our staff, You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of
Public, Thailand.

