
 
 

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

 

ที่ NCL-M 08/63 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 

เรือ่ง แจง้เปลี่ยนสถานที่จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563และมาตรการการจดัประชุมภายใตส้ถานการณก์ารแพร่

ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส าเนาเรยีน เลขาธิการส านกังานกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สิง่ที่สง่มาดว้ย  1. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

  2. แบบแสดงขอ้มลูเพื่อการคดักรองโรค 
 

 ตามที่คณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติ

ก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Plus II-III ชั้น M 

โรงแรมแกรนด ์ฮาวเวิรด์ เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎรแ์ขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ตามหนงัสือเชิญประชมุ

ซึง่ไดจ้ดัสง่ไปยงัผูถื้อหุน้แลว้นัน้  

 เนื่องดว้ยหอ้ง Plus II-III ชัน้ M โรงแรมแกรนด ์ฮาวเวิรด์ เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎรแ์ขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ 10120 สถานที่จดัประชมุไม่สามารถเปิดใหบ้ริการไดต้ามประกาศกรุงเทพ วนัที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานท่ี

เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ในการนี ้บริษัทฯ จึงขอแจ้งสถานที่จัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 

เมษายน 2563 ใหม่ เป็น ณ หอ้งประชุม ส านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 (แผนท่ีตามสิง่ที่

สง่มาดว้ย 1) ตามวนัและเวลา และวาระการประชมุตามหนงัสอืเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

และดว้ยสถานการณใ์นปัจจบุนัที่มีจ านวนผูต้ิดเชือ้โรคปอดอกัเสบจากไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็และตอ่เนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยตอ่ความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดและความปลอดภยัของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุจึงขอ้แจง้มาตรการและซกัซอ้มความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุน้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะสง่ค าถามลว่งหนา้ สามารถกระท าไดผ้า่นช่องทางดงันี  ้

2.1 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(Email Address) : management@nclthailand.com  
2.2 สง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที ่เลขานกุารบรษัิท  

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ 

แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 



 
 

 

ทัง้นีใ้หร้ะบช่ืุอที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และ อีเมลล ์(Email Address) (ถา้มี) ท่ีสามารถติดต่อไดข้องผูถื้อหุน้, 

จ านวนหุน้ท่ีถือในบรษัิทฯ และค าถามที่ประสงคจ์ะสอบถาม  ไดต้ัง้แตว่นันี ้ถึง วนัท่ี 20 เมษายน 2563 

 

3. กรณีที่ผูถื้อหุน้ยงัคงประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอความรว่มมือและขอท าความเขา้ใจมายงัผูถื้อ

หุน้ถึงแนวทางการด าเนินการจดัประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของไวรสั 

(COVID-19) ตามที่ไดแ้จง้ข่าวไปก่อนหนา้นี ้อา้งถึง ที่ NCL-M 06/63 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2563  และเพิ่มเติม

ดงันี ้

3.1 ในวนัประชุมบริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ถามค าถามโดยเขียนค าถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไวใ้หแ้ละมอบให้

เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะ

จัดเตรียมกระดาษและปากกาให ้และจะจัดการประชุมใหก้ระชับ ค าถามทุกค าถามที่ไม่ไดต้อบในหอ้ง

ประชมุ บรษัิทฯ จะแสดงค าตอบบนเว็ปไซตข์องบรษัิทฯ โดยเรว็ 

3.2 บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดการใหบ้ริการชากาแฟ และไม่อนญุาตใหร้ับประทานอาหารในบริเวณจดัการ

ประชมุโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสีย่งของการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั  

3.3 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบแสดงขอ้มลูเพื่อการคดักรองโรค (ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2)  ในกรณี

ที่ท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติ

โรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 

 

ทัง้นีห้ากมีผูเ้ขา้ร่วมเป็นจ านวนมากหรือมาพรอ้มกันหลายท่าน อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษัิทตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้ 

 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                               (นายกิตติ พวัถาวรสกลุ) 

                 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

สิ่งทีแ่นบมำดว้ย 1 แผนทีข่องสถำนที่จัดประชุม 

Attachment 1 Map of the Meeting Venue   

 

 

 



แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 28 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสนิ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 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 

 

ขอความรว่มมือทา่นใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง เป็นความจรงิเพื่อประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 

ชื่อ – สกลุ (Name-Surname) ………………………………………………….. หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile phone number)………………………… 

1. ทา่นมีไข ้≥ 37.5°C หรอืไม?่ Do you have a fever (≥ 37.5°C)?          ใช ่(Yes)           ไมใ่ช ่(NO) 

2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รอืไม่? Do you have any of these symptoms?           ใช ่(Yes)           ไมใ่ช ่(NO) 
ไอ Cough          ใช ่(Yes)           ไมใ่ช ่(NO) 
เจ็บคอ Sore throats          ใช ่(Yes)           ไมใ่ช ่(NO) 
น า้มกูไหล Runny nose           ใช ่(Yes)           ไมใ่ช ่(NO) 
เหน่ือย หอบ Shortness of breath           ใช ่(Yes)           ไมใ่ช ่(NO) 

3. ทา่นมีประวตัิการเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 ใน 14 วนัที่ผ่านมาหรอืไม?่  
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with 
COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

         ใช ่(Yes) 
มาจากประเทศ/ พืน้ที่ 
(I have traveled to) 
……………………… 
……………………… 

          ไมใ่ช ่(NO) 

4. ทา่นมีประวตัสิมัผสัหรอืใกลช้ดิกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืไม?่ 
Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients? 

         ใช ่(Yes)           ไมใ่ช ่(NO) 

 

หมายเหต ุ: หากพบวา่คณุมีไข ้≥ 37.5°C หรือมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึ่งตามที่บรษัิทฯ ระบไุว ้หรอืมีประวตัิเดินทางมาจากตา่งประเทศหรอืพืน้ที่ที่มี

การระบาดของ COVID-19 หรือมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัการติดเชือ้ COVID-19 บรษัิทฯ ขอใหท้า่นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของ

บรษัิทฯ ดว้ยการกรอกและสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรอื ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ แทนการเขา้ประชมุ และเดนิทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตาม

ค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

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.  

สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

Attachment 2 
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